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بسم الله الرحمه الرحیم 

گؽظايع و یاؼايم ؼا به  ؼزمث ضىظ هی ی زمع و قپاـ اؾ آو کكی اقث که هؽکف ؼا به بطىاهع ویژه
ؼا پی ظؼ پی به قىی  ها ظهع و اؾ ؼوی فعل و هًحم يیکی قىی اقباب ػًایث ضىظ جىفیك هی

... قاؾظ بًعگايم ؼواو هی

پیمایًع و بؽضی ؼاه  ها ؼاه نماوت ؼا هی بؽضی اؾ آو... قاؾظ خاؼی هیازکام ضىظ ؼا بؽ بًعگاو 
ظهع هىؼظ  کاؼهایی که ايدام هی ی ظؼباؼه... نىيع و بؽضی ظوؼ ظؼگاه هی بؽضی يؿظییِک ... قؼاظت ؼا

... نىيع گیؽظ، اها ظیگؽاو هىؼظ پؽقم والغ هی پؽقم لؽاؼ يمی

... اولیاء و ظؼوظ و قسم ضعاويع بؽ قؽوؼ پیاهبؽايم و اووِک 

... نؽیی ظهن که هؼبىظی به زك يیكث خؿ الله که وازع اقث و بی و گىاهی هی

... ها و هىخىظات ؼا آفؽیع و ؾهیى و ؾهاو ؼا ابعاع يمىظ او که آقماو

... و هسبىباو و ضاصاو ؼا بؽگؿیع آفؽیعها ؼا  ها و جى و ظو

و قسهی ... هایم يؼمث ظؼضىؼقحایهی ... او ی قحایم اؾ آو الله اقث و قسم بؽ بًعگاو بؽگؿیعه
... اؾ قًث او پیؽوی يمایع که بؽ ضاجن پیاهبؽاو و بؽ اهل بیث و یاؼايم و هؽ کف

... آو ػابعاو باجمىا... يیکىکاؼ ایى يهكحی اقث با ؾياو و ظضحؽاوِک 

... قسؽگاههاو ؼا نًیع و ؼوؾ، ؼوؾه و اغکاؼناو ؼا ی آياو که نب صعای گؽیه

او که ظؼ ... فؽقحن ظضحؽ هكلماو هی ؼای آوهای اهیع ب ها با جپم ؼا ظؼ ایى ظوؼاو فحًه ایى قطًاو گػؼا
... ؼکىع و قدىظ اقث

... فؽقحن آو ؼا به گىهؽ ایى خاهؼه و اهیع اهث هی

آيايی که زاظؽ يهعيع نؽف و آبؽوی ضىظ ؼا ؾیؽ پا ... ؾياو و ظضحؽاو هىهىایى، يهكحی اقث با 
... يهًع
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ايع جا واؼظ بههث پؽوؼظگاؼ  ايع و بؽ زداب ضىظ پایبًع هايعه ؼض ضىظ ؼا به خای آوؼظهآياو که يماؾ ف
... نىيع

... ایى يه ظاقحاو یی ظضحؽ بلکه ظضحؽايی اقث اهل ضیؽ و يیکی

... ایى ظاقحاو یی ػهك ؾوظگػؼ يیكث

 *  *  *

جىی ... گؽايمعؼ و ػؿیؿیکه جى ... بؽای جى ضىاهؽ پاکعاهى هى... کًن ایى ظاقحاو ؼا بؽای جى باؾگى هی
... یا همكؽ و ظضحؽ... ضىاهؽی جىیی که هاظؼ و... گؽايبها

... قاؾی ظیگؽ ؼا هی ی ظهی و يیمه خاهؼه ؼا جهکیل هی ی یی يیمهجىیی که 

... قاؾی چیؽه و اهاهاو و هداهعاو و ؼهبؽاو ؼا هی بلهه جى که ضؽیباوِک 

... نایع به للب و ظؼويث ؼاه یابع... بالها و قطًاو ؼا اؾ هى پػیؽا  ایى ظاقحاو

همايؽىؼ که هؽظاو ػلمای بؿؼگىاؼ و ظػىجگؽاو کىنایی ظاؼيع، ؾياو ... ضىاهؽاو هؽظايًع ،چؽا که ؾياو
... يعا يیؿ چًیى

... ؼوؾ و گؽیه کًًعگاو قسؽگاه هكث، ظؼ هیاو ؾياو يیؿ هكث ظاؼاوِک  ؼوؾه ،هؽظاوهیاو همايؽىؼ که ظؼ 

و ظؼ ايفاق و ػلن،  ،ؾيايی که ظؼ قطى و کؽظاؼ يیی، ظؼ ػباظت پؽوؼظگاؼ و یاؼی ظیىچه بكیاؼ بىظيع 
... ايع اؾ هؽظاو پیهی گؽفحه

... ايع اگؽ صفسات جاؼیص ؼا وؼق بؿيی ضىاهی ظیع ؾياو ظؼ واالجؽیى فعائل اؾ هؽظاو قبمث خكحه

يطكحیى کكی که هیاو يطكحیى کكی که اؾ آب ؾهؿم يىنیع و ... يطكحیى کكی که ظؼ زؽم قاکى نع
... هاخؽ هاظؼ اقماػیل.. .ؾو بىظیی صفا و هؽوه قؼی کؽظ، 

ام المىهًیى ... نحافث، ؾو بىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـيطكحیى کكی که اقسم آوؼظ و به یاؼی پیاهبؽ ضعا 
... ضعیده ؼظی الله ػًها
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قمیه هاظؼ ػماؼ بى ... ظؾو بى ،و يطكحیى کكی که ظؼ ؼاه ضعاويع نکًده ظیع و به نهاظت ؼقیع
... یاقؽ

 *  *  *

اؾ نام به قىی قؽؾهیى زؽام زؽکث کؽظ ظؼ زالی که  ـ ػلیه الكسم ـيؿظ بطاؼی ؼوایث اقث که ابؽاهین 
جا ایًکه به قؽؾهیى ... همكؽل هاخؽ و فؽؾيعل اقماػیل که کىظکی نیؽضىاؼ بىظ همؽاه وی بىظيع

... کؼبه گػانث ی زؽام ؼقیعيع و آو ظو ؼا يؿظ خایگاه ضايه

آو ظو ؼا آيدا ؼها کؽظ و يؿظناو ... ظؼ آو ؾهاو ظؼ هکه يه کكی بىظ و يه زحی آبی بؽای يىنیعو
... همعاؼی ضؽها گػانث و یی ههی آب

... آيگاه به قىی نام باؾگهث

های ضهی و  کىه... و ػلف بی آبظؼ آو صسؽای ... هاظؼ اقماػیل ظوؼ و بؽ ضىظ ؼا يگؽیكث
... يهیًی يه هىيكی و يه هن... ؼههای جی صطؽه

های ؾیبای آو ؾيعگی کؽظه بىظ  او که ظؼ لصؽهای هصؽ بؿؼگ نعه بىظ و ظؼ قؽؾهیى قؽقبؿ نام و باؽ
... ظؼ آو هسیػ ازكاـ ظلحًگی کؽظ

ؼوی؟ ها ؼا ظؼ ایى صسؽا بعوو هیچ  کدای هی! ای ابؽاهین: بؽضاقث و ظؼ پی همكؽل ؼفث و گفث
کًی؟  ا هیيهیى و هیچ چیؿ ؼه هن

ؼوی و ها  کدا هی: هاخؽ ظوباؼه قطًم ؼا جکؽاؼ کؽظ... ابؽاهین پاقطم ؼا يعاظ و به او جىخهی يکؽظ
کًی؟  ؼا ؼها هی

... باؾ پاقطم ؼا يعاظ

...  اها ابؽاهین چیؿی يگفث... باؾ هاخؽ قطًم ؼا جکؽاؼ کؽظ

هاخؽ ... آؼی: بؽاهین گفثآیا الله به جى چًیى ظقحىؼ ظاظه؟ ا: هًگاهی که هاخؽ چًیى ظیع، گفث
... پف ها ؼا ظایغ يطىاهع قاضث... ضعاويع ضهًىظ نعم به اهؽِک ... همیى بؽاین کافی اقث: گفث
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... قپف بؽگهث

... آو پیؽ بؿؼگكاو ظؼ زالی که همكؽ و فؽؾيع ؼا جًها ؼها کؽظه بىظ، باؾگهث... ابؽاهین

يع چهؽه به قىی هسل کؼبه کؽظ و ظقحايم ؼا ظیع خایی که او ؼا يمی... هًگاهی که به باالی جپه ؼقیع
: باال بؽظ و چًیى ظػا کؽظ ضعاويعبه قىی 

ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ چ 

 1چگ گ  ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

هث و ؾؼػی، ظؼ کًاؼِک ضايه[ به فؽهاو جى]ام ؼا  هى بؼعی اؾ غؼیه! پؽوؼظگاؼا»   ی ظؼ قؽؾهیى بعوو کِک
ای ظاؼيعه پف چًاو کى که په يماؾ ؼا بؽکام، ضعاويعا جا ایى  ای قکىيث ظاظه ه آو ؼا زؽام قاضحهکجى، 

و هسصىالت ]ها  هحىّخه آياو گؽظظ و ایهاو ؼا اؾ هیىه( ات بؽای ؾیاؼت ضايه)ظلهای گؽوهی اؾ هؽظهاو 
... «يًعکهًع فؽها، نایع که قپاقگؿاؼی  بهؽه[ ظیگؽ خاها

... قپف ضىظ به قىی نام ؼفث

يىنیع و به کىظک ضىظ نیؽ  اؾ آبی که همؽاه ظانث هی... به يؿظ کىظک ضىظ باؾگهث هاظؼ اقماػیل
... ظاظ هی

کىظک اؾ فؽغ جهًگی ... اها ؼىلی يکهیع که آب جمام نع و ضىظل و کىظکم به نعت جهًه نعيع
... ؾظ هکیع و پاهایم ؼا به ؾهیى هی پیچیع و لبايم ؼا هی به ضىظ هی

... کًع یكث که گىیا با هؽگ ظقث و پًده يؽم هیيگؽ هاظؼ ظؼهايعه او ؼا هی

... اها کكی ؼا يیافث... ای ببیًع به ظوؼ و بؽ ضىظ يگاهی ايعاضث که نایع يدات ظهًعه

! زیؽاو بىظ که به کعام قى بؽوظ... چىو ظوقث يعانث ظؼ ايحظاؼ هؽگ بًهیًع بؽضاقث

ه ضكحه و ظؼهايعه بىظ به آو باال ؼفث که ظؼ زالی ک... جؽیى کىه به او بىظ، ظیع کىه صفا ؼا که يؿظیی
... ؼا ببیًع کاؼوايینایع اػؽاب بیابايگؽظ یا 

                                                           

 ۳۷: ـ ابؽاهین1
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ظاهى ضىظ ؼا  ی اؾ صفا پاییى آهع و گىنه... همیى که باال ؼقیع به ظنث يگاهی کؽظ اها کكی ؼا يعیع
... ظیعه ظؼه ؼا ؼی کؽظ و به کىه هؽوه ؼقیع و به آو باال ؼفث گؽفث و به قؽػث همايًع ايكايی قطحی

باؾ به کىه صفا باال ؼفث و ... اها هیچکف آيدا يبىظ... ظوباؼه يگاهی ايعاضث که نایع کكی ؼا ببیًع
... باؾ کكی ؼا يعیع

با ... که بؽای باؼ هفحن به هؽوه باال ؼفث صعایی ؼا نًیعهًگاهی ... ایى کاؼ ؼا هفث باؼ جکؽاؼ کؽظ
جىايی یاؼی ظهی  اگؽ هی: قپف گفث... باؾ گىل فؽا ظاظ و صعایی نًیع... قاکث بال: ضىظ گفث

... اها پاقطی يهًیع! یاؼی ظه

و باو ضىظ ؼا به ؾهیى ؾظ  فؽنحه... ایكحاظه ؾهؿمای يؿظ خایگاه  پف ؼو به کىظکم يمىظ و ظیع فؽنحه
... آب اؾ آو خىنیع

های ظوؼ آو ؼا خمغ کؽظ جا آب یکدا نىظ و با ظقحايم آب آو ؼا ظؼ  فىؼا به قىی آب ؼفث و ضاک
... خىنیع ظانث ظوباؼه آب اؾ آو هی ههی ؼیطث و هؽ باؼ آب آو ؼا بؽهی

ضعا اقث و ایى کىظک و پعؼل آو ؼا  ی اؾ ظایغ نعو يحؽقیع که ایًدا ضايه: خبؽئیل به او گفث
... ضىاهًع قاضث

! چه صبىؼ بىظ او و چه ػدیب بىظ ظاقحاو او و صبؽی که بؽ بس ظانث

 *  *  *

ایى بىظ ظاقحاو هاخؽ که صبؽ پیهه کؽظ و فعاکاؼی يمىظ جا آيکه ضعاويع ظؼ لؽآو اؾ او یاظ يمىظ و 
ایى بىظ ... تاو هاظؼ پیاهبؽاو و الگىی اولیای ضعاويع اـ... پیاهبؽاو گؽظايع ی فؽؾيعل ؼا اؾ خمله

... زاو او و فؽخام کاؼل

ها ؼا ظؼ ؼاه  ایى ی غؽیبی کهیع و جؽقیع و جهًگی و گؽقًگی ؼا جسمل کؽظ، اها هاظاهی که همه
... ضهًىظی پؽوؼظگاؼ جسمل يمىظ، ضهًىظ بىظ

... ظؼ ؼاه ضعاويع غؽیبايه ؾيعگی کؽظ و ضعاويع يیؿ ناظی و بهاؼت به وی اؼؾايی يمىظ
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ی اهؽوؾه هايًع او غؽیب بانی؟ نب ظؼ زالی که هؽظم به ضىابًع بیعاؼ نىی و ؼوؾها آیا جى يیؿ زاظؽ
يىنًع؟  ضىؼيع و هی ؼا ؼوؾه بعاؼی ظؼ زالی که ظیگؽاو هی

 *  *  *

ايع جى به زداب و لباـ نؽػی ضىظ پایبًع بمايی؟  ها زداب ؼا جؽک کؽظه یا ظؼ ظوؼايی که ضیلی

ها ؼا جؽک گىیی؟  ؼايههای ياهًاقب و ت ها و يمایم و فیلن

ها؟  ظؼ ؼاه ضهًىظی پؽوؼظگاؼ ؾهیى و آقماو ال همه

ظؼ ظيیا اخؽ و پاظال به ظقث ضىاهی آوؼظ و ظؼ آضؽت ... چًیى صبؽی اؾ بؿؼگحؽیى ايىاع خهاظ اقث
... بؿؼگىاؼ ضىاهی بىظ و اخؽ آو ؼا ضىاهی ظیع

اقسم غؽیبايه آغاؾ »: فؽهایع هی ه وقلن ــ صلی الله ػلیضىل به زالث اگؽ چًیى کؽظی، چؽا که ؼقىو ضعا 
... «نع و ظوباؼه به هايًع آغاؾِک ضىظ غؽیب ضىاهع نع، پف ضىنا به زاو غؽیباو

 *  *  *

... ضىل به زاو غؽیباو... آؼی

اها غؽیباو چه کكايی هكحًع؟ 

... های بعِک بكیاؼ هایی يیی هكحًع ظؼ هیاو ايكاو آياو ايكاو

... ايع ؼاقحی پیهه کؽظه ،که ظؼ پیماو ضىظ با ضعاويع آياو ؾياو و هؽظايی هكحًع

ضىابًع و اؾ فكاظ  ؼويع و بؽ ضاکكحؽ هی های قطث ؼاه هی گیؽيع و بؽ صطؽه اضگؽ به ظقث هی
... گؽیؿيع هی

... ايع ههحه چهن فؽو... پاکعاهًًع... قطًايهاو ؼاقث اقث

... فايه اقثهایی که ظاؼيع نؽی ؾيًع اؾ ؼوی ػفث اقث و يهكث زؽفی که هی

ها به زؽف  ها و چهن و ظؼ يحیده، آو هًگام که ظؼ بؽابؽ ضعاويع بایكحًع و پاها نهاظت ظهًع و گىل
... نىيع آیًع، ناظ هی
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هایهاو  و گىل... ايع ظهًع که به قىی زؽام يگؽیكحه چؽا که چهمايهاو ػلیه آياو نهاظت يمی
هًگام قسؽ و  ی بلکه اػعای بعيهاو به گؽیه ...ايع های زؽام ؼا نًیعه ظهًع که جؽايه نهاظت يمی

... ظهًع ؼوؾ نهاظت هی پاکعاهًیِک 

! نىيع و هسک اها ظیگؽاو ؼقىا هی

ۈئ ۈئ ېئ  ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  جئ حئ مئ ىئ   ۆئ ۆئچ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ   ڀ ڀ       ڀ ٺ ٺ يئ جب   حب خب  

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ  ڦ ڦ    ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ

ڃ  ڃ   ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ   ڇ    ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 2چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک

جا چىو بعاو ( ۱۹)نىيع  آوؼظه و باؾظانث هی ؼوؾی ؼا که ظنمًاو الله به قىی آجم گؽظ[ یاظ کى]و »
و به ( ۲۰)ايع بؽ ظعناو گىاهی ظهًع  کؽظه ظگايهاو و پىقحهاو به آيچه هییؼقًع گىنهاو و ظ

گىیًع هماو ضعایی که هؽ چیؿی ؼا به  يع چؽا بؽ ظع ها نهاظت ظاظیع؟ هیگىی ضىظ هی[ بعو]پىقث 
نىیع  ظه هییؾباو ظؼآوؼظه ها ؼا گىیا گؽظايیعه اقث و او يطكحیى باؼ نما ؼا آفؽیع و به قىی او بؽگؽظاو

[ گًاهايحاو ؼا]اؾ ایًکه هباظا گىل و ظیعگاو و پىقححاو بؽ ظع نما گىاهی ظهًع [ نما]و ( ۲۱)
و همیى ( ۲۲)ظايع  کًیع يمی ه الله بكیاؼی اؾ آيچه ؼا که هیکظانحیع لیکى گماو ظانحیع  يمی پىنیعه

پف اگؽ ( ۲۳)پؽوؼظگاؼجاو بؽظیع، نما ؼا هسک کؽظ و اؾ ؾیايکاؼاو نعیع  ی بىظ گمايحاو که ظؼ باؼه
... «گیؽيع نکیبایی يمایًع خایهاو ظؼ آجم اقث و اگؽ اؾ ظؼِک پىؾل ظؼآیًع هىؼظ اخابث لؽاؼ يمی

 * *  *

ؼفث  هی ءپیم اؾ آيکه به پیاهبؽی بؽقع به غاؼ زؽا ـ صلی الله ػلیه وقلن ـبطاؼی ؼوایث کؽظه اقث که پیاهبؽ 
... نع و ظؼ آيدا به ػباظت ههغىو هی

                                                           

 ۲۴-۱۹: ـ فصلث2
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: ؼوؾی ظؼ زالی که ظؼ قکىت غاؼ به ػباظت ههغىو بىظ ياگهاو خبؽئیل به يؿظ وی آهع و گفث
... بطىاو

ای  يه ياهه... جىاين هیه ام و و ای يطىايعه هؽگؿ يىنحه»: اؾ او هؽاقًاک نع و گفث الله ػلیه وقلن ـ ـ صلیپیاهبؽ 
... «ام ام و يه ضىايعه يىنحه

: قپف ؼهایم کؽظ و گفث... خبؽئیل او ؼا گؽفث و به ضىظ فهاؼ ظاظ جا خایی که به قطحی افحاظ
... بطىاو

... «جىاين بطىاين يمی»: فؽهىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 

قپف ؼهایم کؽظ و ... جا خایی که به قطحی افحاظ... باؾ او ؼا ظؼ آغىل گؽفث و به ضىظ فهاؼ ظاظ
... بطىاو: گفث

باؾ خبؽئیل او ؼا ظؼ آغىل فهؽظ، ؼىؼی که به ... «جىايایی ضىايعو يعاؼم»: گفث ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
: قطحی افحاظ و ؼهایم کؽظ و گفث

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑ ک ک ک ک  چ

 3چگ

بطىاو و پؽوؼظگاؼ جى ( ۲)آفؽیع ايكاو ؼا اؾ ضىو بكحه ( ۱)بطىاو به يام پؽوؼظگاؼت که آفؽیع »
« ظايكث آهىضث ايكاو ؼا آيچه يمی( ۴)للن آهىضث  ی او که به واقؽه( ۳)جؽیى اقث  گؽاهی

ایى آیات ؼا نًیع و آو صسًه ؼا ظیع به نعت جؽقیع و للبم  وقلن ـ ـ صلی الله ػلیههًگاهی که پیاهبؽ 
هؽا ... هؽا بپىنايیع»: قپف به نهؽ باؾگهث و بؽ ام المىهًیى ضعیده واؼظ نع و گفث... لؽؾیع

... قپف ظؼاؾ کهیع و او ؼا پىنايعيع... «بپىنايیع

... هظايكث چه چیؿ باػث جؽـ او نع يگؽیكث و يمی ام المىهًیى او ؼا هی

                                                           

 ۵-۱: ـ ػلك3
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قپف ؼو به ضعیده کؽظ و ظاقحايم ؼا ... هعجی آؼام هايع جا آيکه جؽقم ضىابیع ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
... «بؽ ضىظم جؽقیعم... ای ضعیده»: بؽایم باؾگى کؽظ و گفث

... ؼزن هكحی ی ؼظ، جى پایبًع صلهکضعاويع هؽگؿ جى ؼا ظایغ و يابىظ يطىاهع : ضعیده گفث
و ظؼ ؼاه زك، ههکست ؼا جسمل  يمایی هیاؾ ههماياو پػیؽایی ... کًی هكحمًعاو ؼا کمی هی

... کًی هی

ؼا به يؿظ پكؽ ػمىیم وؼلة بى يىفل بؽظ که  ـ صلی الله ػلیه وقلن ـبلکه پیاهبؽ ... و به ایى ايعاؾه اکحفا يکؽظ
يىنث و اؾ  ضىايع و هی یعه بىظ و ايدیل ؼا هیپیؽی يابیًا بىظ و ظؼ خاهلیث به ظیى يصؽايیث گؽو

گاه بىظ ... ظاقحاو پیاهبؽاو آ

... گىیع ات چه هی بهًى بؽاظؼؾاظه... پكؽ ػمىای : همؽاه با پیاهبؽ به يؿظ او ؼفث و گفث

ای ای پكؽ ػمى؟  چه ظیعه: وؼلة گفث

... آيچه ؼا ظیعه بىظ و آیات لؽآو ؼا بؽایم باؾگى کؽظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 

ؼوؾی که لىهث جى  ای کال... يع بؽ هىقی فؽو فؽقحاظای اقث که ضعاو ایى هماو فؽنحه: وؼله گفث
... بىظم کًًع، هى خىاو و لعؼجمًع هی ؼا اؾ نهؽ بیؽوو هی

 «!کًًع؟ یآياو هؽا بیؽوو م»: جؼدب کؽظ و گفث ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 

و اگؽ آو ؼوؾ ؼا ظؼک يماین ... ايع کكی پیاهی هايًع جى يیاوؼظه هگؽ آيکه با او ظنمى نعه! آؼی: گفث
... جى ؼا به ضىبی یاؼی ضىاهن ظاظ

ضعیده ... همؽاه با همكؽل ضعیده اؾ يؿظ وؼله بؽضاقحًع ـ صلی الله ػلیه وقلن ـقپف ؼقىو ضعا 
و ؼقیعه و همؽاه با همكؽل هىؼظ آؾهایم و قطحی لؽاؼ ضىاهع ظايكث که ظوؼاو اقحؽازث به پایا هی

... ال بیؽوو ؼايعه ضىاه نع و هىؼظ آؾاؼ لؽاؼ ضىاهع گؽفث اؾ ضايه... گؽفث

زاو آيکه او ظؼ ثؽوت و ياؾ و يؼمث و ازحؽام و زؽهث ؾيعگی کؽظه بىظ و ایًی ظانث به قىی بس و 
... ظانث قطحی گام بؽهی
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بلکه به پؽوؼظگاؼ ضىظ ایماو آوؼظ و ... ظقث بؽظانث؟ یا نی آوؼظ؟ هؽگؿیاؼی ظیى  اؾاها آیا 
... پیاهبؽل ؼا با هاو و ؼای و جسل ضىظ یاؼی ظاظ و جا ظیعاؼ پؽوؼظگاؼ بؽ همیى زاو هايع

... ای پیاهبؽ ضعا: آهع و گفث ـ صلی الله ػلیه وقلن ـاهام هكلن ؼوایث يمىظه که خبؽئیل به يؿظ ؼقىو ضعا 
هًگاهی که يؿظت آهع ... آیع و ظؽفی اؾ غػا یا يىنیعيی با ضىظ ظاؼظ خه اقث که ظاؼظ هیایى ضعی

ظؼ بههث هژظه بعه که يه ظؼ آو قسم پؽوؼظگاؼ و هى ؼا به او بؽقاو و او ؼا به لصؽی اؾ هؽواؼیع 
... آؼاهی اقث و يه قطحیيا

اؾ هؽظاو ... ها ؼا جؽک گفث يطكحیى کكی که اقسم آوؼظ و ػباظت بث... ایى بىظ ظاقحاو ضعیده
جا خایی که جاؼیص بػو و بطهم او ؼا هثاو ؾظه ... قبمث خكث و لهؽهايايی اؾ ضىظ به خای گػانث

... و ها ؼا به الحعای به او فؽا ضىايعه اقث

فاخؽاو جىخهی يکؽظ و ظؼ همابل، پاظال او ایى نع که ضعاويع پػیؽایی او  ی به جىهیى کافؽاو و نبهه
... ای چًیى بؽایم جعاؼک ظیع ت آهاظه قاضث و ضايهؼا ظؼ بهم

و او اؾ چًیى بهاؼجی ناظ نع و بؽ ػباظت و جسل ضىظ افؿوظ و ظؼ زالی به ظیعاؼ پؽوؼظگاؼل ؼفث 
: که اؾ وی ؼاظی بىظ

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ چ

 4 چ﮻ ﮼﮽  ﮾ ﮿﯀  ﯁      

آو ؼوظها ظؼ خؽیاو [ ظؼضحاو]وػعه ظاظه که اؾ ؾیؽ [ بههثظؼ ]هایی  الله به هؽظاو و ؾياو هىهى باؽ»
های خاوظاو، و ضهًىظی الله  های پاک ظؼ بههث ضايه[ يیؿ]هايًع و  خاوظايه ظؼ آو هی[ که]اقث 

... «ایى اقث هماو پیؽوؾی بؿؼگ. بؿؼگحؽ اقث

 *  *  *

... ضعاويع اؾ هاظؼهاو، ام المىهًیى ضعیده ؼاظی باظ

                                                           

 ۷۲: ـ جىبه4
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یهاو پیؽوی ضىاهًع کؽظ؟ آیا جى به وی الحعا ضىاهی کؽظ؟ جا جى يیؿ همايًع او ظؼ آیا ظضحؽاو ها اؾ ا
ای اؾ هؽواؼیع ظانحه بانی؟ بی هیچ غن و ايعوه و قطحی؟  بههث ضايه

 *  *  *

... ظاقحاو هاظؼ ػماؼ، قمیة بًث ضیاغ يیؿ ظاقحايی اقث ػدیب

... فؽؾيعل اقسم آوؼظيع هًگاهی که اقسم آهع، او و همكؽ و... وی کًیؿ ابىخهل بىظ

بكث جا آيکه اؾ  ها ؼا ظؼ ؾیؽ آفحاب هی آو... ی آياو يمىظ ابىخهل پف اؾ آو نؽوع به آؾاؼ و نکًده
... نعيع گؽقًگی و جهًگی به هؽگ يؿظیی هی

نعيع و ضىو بؽ  ظؼ زالی که نکًده هی ،آهع به يؿظ آياو هی ـ صلی الله ػلیه وقلن ـظؼ ایى زاو پیاهبؽ ضعا 
ؾضمی بىظ و به قبب جاؾیايه هایهاو اؾ جهًگی جؽک بؽظانحه بىظ و بعيهاو  لب ...بعيهاو خاؼی بىظ

... قىؾايع ضىؼنیع بعيهاو ؼا هی

صبؽ کًیع ای آو یاقؽ که ... صبؽ کًیع ای آو یاقؽ»: گفث آهع و هی پیاهبؽ اؾ زاو آياو به ظؼظ هی
... «بههث اقث گاه نما وػعه

... آهع آهع و للبهاو اؾ نًیعو ایى بهاؼت به پؽواؾ ظؼ هی هایهاو به وخع هی با نًیعو ایى قطى ظو

: ناو افؿوظ و گفث به نعت ضهمگیى نع و بؽ نعت نکًده ،ياگهاو ابىخهل، فؽػىوِک ایى اهث
ؼ ایى هًگام به قىی ظ... اها خؿ بؽ ثبات و صبؽناو افؿوظه يهع... هسمع و ضعایم ؼا ياقؿا بگىییع

ظؼ زالی که همكؽ ... قمیه فؽیاظی اؾ ظؼظ کهیع... ال ؼا بلًع کؽظ و بؽ او فؽو آوؼظ قمیه ؼفث و يیؿه
... يگؽیكحًع و فؽؾيعل کًاؼ او به بًع کهیعه نعه بىظيع و او ؼا هی

... تگف ظاظ و جکبیؽ هی و قمیه ظؼ ایى زاو خاو هی... گفث ظاظ و کفؽ هی ابىخهل اها فسم هی
... ؼظی الله ػًها... ضىظ بعو قمیه ؼا جکه جکه کؽظ جا آيکه خاو ظاظ ی ابىخهل با يیؿه

هؽظ ظؼ زالی که پؽوؼظگاؼل اؾ او ؼاظی بىظ و بؽ ظیى ضىظ ... خاو ظاظ و چه ؾیبا بىظ هؽگ او... آؼی
... پایعاؼ
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... خسظ اهمیحی ظاظ و يه به فؽیب او ی هؽظ و يه به نکًده

... ه بؽ بؽضی اؾ ظضحؽاو اهؽوؾاها آه و ايعو

ظؼ ... نىيع گیؽيع و اؾ ؼاه ضعاويع هًسؽف هی ؼاه گمؽاهی ؼا ظؼ پیم هی ،بؽضی اؾ آياو با کمحؽ اؾ ایى
اؾ نکًده ظاؼيع، اها با ایى وخىظ نًىایی ضىظ ؼا  یزالی که يه نسلی بؽ بعيهاو فؽو آهعه و يه جؽـ

های ياهًاقب، و ظاهى ضىظ ؼا با کلمات  ؼا با ظیعو فیلن اؼؾل، و ظیعگاو ضىظ های بی با نًیعو جؽايه
کًع و زداب ضىظ ؼا اقیؽ اصساب نهىات و هعپؽقحاو لؽاؼ  پكؽاو آلىظه هی ػانمايه و فؽیبِک 

... ظهع هی

 *  *  *

... کؽظيع آو ؾياو بؽ بس و هصیبث صبؽ پیهه هی... آؼی

نعو اؾ همكؽ و فؽؾيعاو نکیبایی نعیع و ظاؽ نعو با آهى گعاضحه و خعا  ی ظؼ بؽابؽ نکًده
... کؽظيع هی

... نعيع ها ؼا بؽای هسبث ایى ظیى و بؿؼگعانث ؼب الؼالمیى هحسمل هی ایى ی و همه

کؽظ و نؽف و  زداب ضىظ ؼا کن يمی... آهع یی اؾ آياو زحی اؾ بطهی اؾ ظیى ضىظ کىجاه يمی هیچ
... ال جمام نىظ یگػانث، زحی اگؽ به لیمث ؾيعگ آبؽوی ضىظ ؼا به زؽاج يمی

... ؟چگىيه به اقسم ضعهث کًن: کؽظيع ؾيايی خاوظاو که جًها بؽای یی لعیه ؾيعگی هی

... کؽظيع هاو و ولث ضىظ و بلکه خاو ضىظ ؼا بؽای ظیى بػو هی

... غن ظیى ؼا بؽ ظول گؽفحًع و یمیى به ظقث آوؼظيع

 *  *  *

... الم آوؼظأم َنؽیی ايصاؼی اؾ يطكحیى کكايی بىظ که ظؼ هکه اـ

ایمايم لىی نع و ... هًگاهی که لعؼت کافؽاو و ظؼف هىهًاو ؼا ظیع، باؼ ظػىت ؼا به ظول گؽفث
... همام و هًؿلث پؽوؼظگاؼ ؼا بؿؼگ ظايكث
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ها يهی  کؽظ و اؾ پؽقحم بث ؼفث و آياو ؼا به اقسم ظػىت هی او به ؼىؼ پًهايی به يؿظ ؾياو لؽیم هی
... کؽظ هی

گاهی یافحًع و بكیاؼ ضهمگیى نعيع جا آيکه کفاؼ هکه او لؽیهی يبىظ که لىهم اؾ وی ... اؾ کاؼ او آ
پیماياو ها هكحًع با  اگؽ ایًگىيه يبىظ که لىم جى هن: پف کفاؼ هکه او ؼا گؽفحًع و گفحًع... زمایث کًًع

... بؽین کًین و به يؿظ لىهث هی اها جى ؼا اؾ هکه بیؽوو هی... کؽظین جى چًیى و چًاو هی

... ای يگػانحًع اها بؽای آيکه ػػاب بکهع ؾیؽ او پاالو و پاؼچه... او ؼا بكحًع و بؽ نحؽ گػانحًع

و اؾ ؼوؾی کیًه ... قپف قه ؼوؾ ظؼ ؼاه يه به او آب ظاظيع و يه غػا جا خایی که يؿظیی بىظ بمیؽظ
ؾیؽ آفحاب  بكحًع، قپف او ؼا ظؼ کؽظيع ظقث و پای او ؼا هی هًگاهی که ظؼ هًؿلگاهی جىلف هی

... جًعـيم ی ظؼضحاو هی گػانحًع و ضىظ ظؼ قایه هی

...  ظؼ هكیؽ ضىظ ظؼ هًؿلگاهی فؽوظ آهعيع و او ؼا اؾ نحؽ پاییى آوؼظيع و ظؼ آفحاب بكحًع

... اؾ آياو آب ضىاقث اها به او آب يعاظيع

با ظقث ... کؽظال ازكاـ  ظؼ زالی که اؾ جهًگی به جًگ آهعه بىظ ياگهاو چیؿ قؽظی ؼا بؽ قیًه
... ضىظ آو گؽفث و ظیع ظلى آب اقث

باؾ بؽای ... قپف باال ؼفث... باؾ پاییى آهع و اؾ آو يىنیع... قپف ظلى باال ؼفث... کمی اؾ آو يىنیع
... چًع باؼ پاییى آهع و آيمعؼ يىنیع که قیؽاب نع و همعاؼی اؾ آو ؼا بؽ بعو و لباـ ضىظ ؼیطث

ظاؼ نعيع و ضىاقحًع زؽکث کًًع به يؿظ او آهعيع و ظیعيع بعو و هًگاهی که کافؽاو اؾ ضىاب بی
! لباقم ضیف اقث و او ؼا ظیعيع که زالم ضىب اقث

بًع ضىظ ؼا : چگىيه ظؼ زالی که پاهایم بكحه اقث به آب ؼقیعه؟ به او گفحًع... جؼدب کؽظيع
گهىظی و آب ها ؼا بؽظانحی و يىنیعی؟ 

... پاییى آهع و اؾ آو يىنیعم وقماو به قىی مظلىی اؾ آ... يه به ضعا قىگًع: گفث
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! نی ظیى او بهحؽ اؾ ظیى هاقث گىیع بی ؼاقث هی والؼاًا اگؽ : کافؽاو همعیگؽ ؼا يگاه کؽظيع و گفحًع
ی آياو اقسم  پف همه... های آب ضىظ ؼا يگاه کؽظيع و ظیعيع همايؽىؼ اقث که بىظ قپف ههی

... ؼ زك وی يیکی يمىظيعآوؼظيع و لیع و بًع او ؼا باؾ کؽظيع و ظ

آیع که  ام نؽیی ؼوؾ لیاهث ظؼ زالی هی... ی آياو به قبب صبؽ و پایعاؼی آو ؾو اقسم آوؼظيع همه
... ايع ی اػمالم هؽظاو و ؾيايی هكحًع که به ظقث او اقسم آوؼظه ظؼ ياهه

 *  *  *

... ؼ ايف بى هالیو همیًؽىؼ يام غمیصاء، هاظ... آؼی، جاؼیص يام ام نؽیی ؼا به یاظ ظاؼظ

به بههث واؼظ نعم و ظؼ همابل ضىظ »: فؽهایع ال هی ظؼباؼه ـ صلی الله ػلیه وقلن ـکكی که ؼقىو ضعا 
... «ياگهاو ظیعم او غمیصاء بًث هلساو اقث... صعای ضم ضهی نًیعم

... ؾيی نگفحی قاؾ

قپف با هالی بى يعؽ  ...کؽظ ظؼ خاهلیث ؾيعگی هی ،آو ظوؼاو ظؼ آغاؾ ؾيعگی هايًع ظیگؽ ظضحؽاوِک 
... اؾظواج کؽظ

هًگاهی که اقسم آهع گؽوهی اؾ ايصاؼیاو ظػىت آو ؼا لبیی گفحًع و ام قلین يیؿ همؽاه با قابماو 
... يطكث، اقسم آوؼظ

قپف اقسم ؼا بؽ همكؽل ػؽظه کؽظ اها يپػیؽفث و بؽ وی ضهن گؽفث و اؾ او ضىاقث همؽاه با وی 
... هالی به نام ؼفث و همايدا ظؼگػنث... اها ام قلین يپػیؽفث... اؾ هعیًه به نام بؽوظ

وی ؾيی ضؽظهًع و ؾیبا بىظ و به همیى قبب هؽظاو ؾیاظی ظؼ ضىاقحگاؼی او اؾ یکعیگؽ پیهی 
... گؽفحًع هی

... جا آيکه ابىؼلسه ـ که هًىؾ هكلماو يهعه بىظ ـ به ضىاقحگاؼی وی آهع
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... کًع ضىاقحگاؼی کكی هايًع جى ؼا ؼظ يمی[ هیچ ؾيی]و  پكًعم هى جى ؼا هی: ام قلین به وی گفث
پػیؽم و چیؿی ظیگؽ  اگؽ هكلماو نىی همیى ؼا به ػًىاو ههؽیه هی... اها جى کافؽی و هى هكلماين

... ضىاهن يمی

... اها هى ظیى ظاؼم: ابىؼلسه گفث

قث که ؾهیى ؼوییعه پؽقحی چىبی ا ظايی ضعایی که آو ؼا هی هگؽ يمی... ای اباؼلسه: ام قلین گفث
و فسو زبهی آو ؼا يداؼی کؽظه؟ 

... آؼی: گفث

کهی ضعایی ؼا بپؽقحی که اؾ ؾهیى ؼوییعه و فسو يداؼ  پف ای اباؼلسه آیا ضدالث يمی: گفث
... ضىاهن ای ظیگؽ اؾ جى يمی زبهی آو ؼا قاضحه؟ اگؽ ایماو بیاوؼی ههؽیه

انهع او ال اله اال الله و : پف باؾگهث و گفثآيگاه ؼفث و ـ... بانع جا فکؽ کًن: ابىؼلسه گفث
... انهع او هسمعا ؼقىو الله

و ... ای ايف هؽا به اؾظواج اباؼلسه ظؼ بیاوؼ: ام قلین بكیاؼ ضىنساو نع و به فؽؾيعل ايف گفث
... به اؾظواج او ظؼآهع

! ال اقسم بىظ ههؽیه... ام قلین يیكث ی جؽ اؾ ههؽیه ای بااؼؾل هیچ ههؽیه

ای يگؽفث و زك ضىظ ؼا ياظیعه گؽفث؟  چگىيه ظؼ ؼاه اقسم زحی ههؽیه ببیًیع

نىظ  هی با اؼؾلکًع چگىيه  ببیًیع ظضحؽی که جًها ظؼ ؼاه یی هعف که اقسم اقث ؾيعگی هی... آؼی
... آوؼيع ؼوظ و هؽظم به او ؼوی هی و همام و هًؿلحم باال هی

کًاو به پیهىاؾ او آهعيع  هعیًه آهع و ايصاؼ و ههاخؽاو ناظی به ـ صلی الله ػلیه وقلن ـهًگاهی که پیاهبؽ ضعا 
به  ـ صلی الله ػلیه وقلن ـگؽوه گؽوه اؾ هؽظم بؽای ظیعاؼ با ؼقىو ضعا ... ابىایىب هًؿو گؽفث ی و ظؼ ضايه

... هًؿو ابىایىب آهعيع
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ا که ظؼ ظيیا جؽیى چیؿی ؼ اؼؾل ياگهاو ام قلین ايصاؼی اؾ هیاو خمغ هؽظم بیؽوو آهع و ضىاقث با
...  جؽ اؾ فؽؾيع ضىظ يیافث کًع و چیؿی ؼا هسبىب ـ صلی الله ػلیه وقلن ـظاؼظ جمعین پیاهبؽ ضعا 

با  هایى ايف اقث... ای ؼقىو ضعا: آوؼظ و گفث ـ صلی الله ػلیه وقلن ـفؽؾيعل ايف ؼا به ضعهث پیاهبؽ 
... و ضىظ ؼفث... کًع هايع و ضعهث نما ؼا هی نما هی

... هايع و صبر و نب ضعهث او ؼا يمىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـؼقىو ضعا ايف يؿظ 

 *  *  *

بلکه ؾيعگی ... اها ام قلین چًیى يبىظ که ظؼ بؽابؽ هؽظم يیکىکاؼی کًع و ضىظ ؼا فؽاهىل يمایع
... ال به نىهؽل و ؼظایحم به جمعیؽ ضعاويع يیؿ ػدیب بىظ نطصی او و ؼقیعگی

ابىؼلسه او ؼا بكیاؼ ظوقث ظانث و ... اؾ ابىؼلسه صازب فؽؾيعی ؾیبا به يام ابىػمیؽ نع قلینام 
ای به يام  ظیع که با پؽيعه آو کىظک ؼا ظوقث ظانث و هؽ گاه او ؼا هی ـ صلی الله ػلیه وقلن ـبلکه ؼقىو ضعا 

َغیؽ؟: فؽهىظ کًع هی باؾی هی« یؽَؽ وُن » میؽ، چه ضبؽ اؾ يُن  !ابىػُن

ؼوؾی بیماؼی کىظک نعت گؽفث و ابىؼلسه ... ه بیماؼ نع و او بكیاؼ ايعوهگیى نعفؽؾيع ابىؼلر
... ؼفث و ظیؽ اؾ يؿظ او باؾگهث ـ صلی الله ػلیه وقلن ـبه قبب کاؼی يؿظ ؼقىو ضعا 

... کىظک ظؼ پی نعت بیماؼی ظؼگػنث، ظؼ زالی که هاظؼل يؿظ او بىظ

ظ جا ضىظم یبه اباؼلسه چیؿی يگىی: آؼام کؽظ و گفث اهل ضايه بؽای او گؽیكحًع اها ام قلین آياو ؼا
... لعیه ؼا بؽایم باؾگى کًن

و غػای ابىؼلسه ؼا آهاظه ... ای بؽ آو ايعاضث ضايه گػانث و پاؼچه ی قپف پیکؽ کىظک ؼا ظؼ گىنه
... کؽظ

... هًگاهی که ابىؼلسه به ضايه باؾگهث اؾ زاو کىظک پؽقیع

... اهیعواؼم االو ؼازث بانع... آؼام نع: ام قلین گفث

... االو ؼازث اقث جکايم يعه: ابىؼلسه ضىاقث يؿظ او بؽوظ اها ام قلین يگػانث و گفث
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... پف اؾ آيکه ابىؼلسه نام ؼا ضىؼظ به ضلىت ؼفحًع و ظهی با هن بىظيع... قپف غػایم ؼا آوؼظ

به يظؽت ... ی اباؼلسها: هًگاهی که ظیع ابىؼلسه قیؽ اقث و وظغ ؼوزی ضىبی ظاؼظ به او گفث
ای بعهًع، قپف ضىاهاو اهايث ضىظ بانًع، آیا آو ضايىاظه زك ظاؼيع  اگؽ کكايی اهايحی ؼا به ضايىاظه

اؾ ظاظو اهايث قؽ باؾ ؾيًع؟ 

... يه: گفث

آضؽ کكايی اهايحی ؼا يؿظ ایى ضايىاظه يهاظه بىظيع و هعجی ؼىاليی يؿظناو هايع جا خایی : قپف گفث
! آیع آو ؼا پف ظهًع ايع ظلهاو يمی اکًىو که صازباو آو آهعه... صازب آو هكحًع که گماو کؽظيع

... ايع بع کاؼی کؽظه: ابىؼلسه گفث

... اخؽ آو ؼا اؾ ضعاويع بطىاه... فؽؾيعت اهايث ضعاويع بىظ و آو ؼا پف گؽفث: آيگاه ام قلین گفث

وگًع اههب ظؼ صبؽ و به ضعا ـ: قپف گفث... ابىؼلسه به نعت ايعوهگیى نع و خا ضىؼظ
... بؽضاقث و فؽؾيعل ؼا بؽای ظفى آهاظه کؽظ! نکیبایی بؽ هى غالب يطىاهی نع

ـ صلی الله ػلیه پیاهبؽ ... آهع و او ؼا اؾ خؽیاو باضبؽ قاضث ـ صلی الله ػلیه وقلن ـصبر هًگام به يؿظ ؼقىو ضعا 

... يیؿ بؽای آو ظو ظػای بؽکث يمىظ وقلن ـ

... ناو لؽآو ؼا ضىايعه بىظيع پف اؾ آو هفث فؽؾيع آياو ؼا ظیعم که همه: گىیع ؼاوی ایى ظاقحاو هی

ای هايًع گؽیباو  ببیى چگىيه ظیى ام قلین باػث نع ضىظ ؼا بؽجؽ اؾ آو بعايع که کاؼهای خاهسيه
... ظؼیعو و ؾظو بؽ قؽ و صىؼت و آه و واویس ؼاه بیًعاؾظ

چهمايم خاو ظهع، قپف غػای نىهؽل ؼا آهاظه کًع و ایع که کىظکم ظؼ بؽابؽ  آیا ؾيی ظیعه
ضىظل ؼا بؽای او آهاظه قاؾظ؟ 

ایع که ؼفحاؼی چًیى ظؽیفايه و بؽضىؼظی چًیى يؽم و زکیمايه ظانحه بانع؟  آیا ؾيی ظیعه

 *  *  *
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نىظ و بؽکث  نی ضیؽل هًحهؽ هی ؾيی که چًیى ظیى و ایماو، و صعق و یمیًی ظانحه بانع بی
نىيع و همكؽل يیؿ اؾ ضیؽ و  فؽؾيعايم صالر هی... گیؽظ ال ؼا هن ظؼ بؽ هی ضايهکاؼهایم اهل 

... گیؽظ صسذ او جاثیؽ هی

... با ام قلین باالجؽ ؼوظ اؾظواجبًابؽایى ػدیب يیكث که همام و هًؿلث ابىؼلسه پف اؾ 

بىؼلسه همؽاه با جا ایًکه ا... کؽظ جهىیك هی پؽوؼظگاؼام قلین ابىؼلسه ؼا به ظػىت و خهاظ و ؼاػث 
... ظیگؽ هداهعاو به هیعاو يبؽظ ؼفث

ههؽکاو يیؿ به ... بكیاؼی اؾ آياو کهحه نعيع و بؽضی پؽاکًعه... کاؼ يبؽظ بؽ هكلماياو قطث نع
... به او زمله بؽظيع ـ صلی الله ػلیه وقلن ـلصع کهحى ؼقىو ضعا 

اؾ پیاهبؽ ضعا به قىی او نحافحًع و با اها یاؼاو يیی او ظؼ زالی که ؾضمی و گؽقًه بىظيع بؽای ظفاع 
... ها و ظؽبات نمهیؽها ایكحاظيع گؽفحًع و خلى جیؽها و يیؿه بعو ضىظ او ؼا ظؼ بؽ

ای پیاهبؽ ضعا جیؽی : گفث ظانحه بىظ و هی ـ صلی الله ػلیه وقلن ـضىظ ؼا ظؼ بؽابؽ پیاهبؽ ضعا  ی ابىؼلسه قیًه
... کؽظ ظفاع هی ـ صلی الله ػلیه وقلن ـو ظؼ همیى زاو اؾ پیاهبؽ .. .گؽظو هى به خای گؽظو جى... به جى يطىؼظ

نمهیؽل  ی ظیگؽی ظؽبه... ايعاضث یکی به قىی او جیؽ هی... ؾظيع کافؽاو اؾ هؽ قى به او ظؽبه هی
هایی که بؽ وی  و ؼىلی يکهیع که بؽ اثؽ ؾضن... ؾظ آوؼظ و ظیگؽی به وی ضًدؽ هی ؼا بؽ وی فؽو هی

... بؽ ؾهیى افحاظ واؼظ نعه بىظ

به بؽاظؼجاو بپؽظاؾیع که بههث بؽ وی واخب »: ضؽاب به یاؼاو ضىظ گفث ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
... نمهیؽ و جیؽ و يیؿه بىظ ی او ؼا بؽظانحًع ظؼ زالی که ظؼ بعيم خای بیم اؾ ظه ؾضن ظؽبه... «نع

صعای »: فؽهىظ هی ـ صلی الله ػلیه وقلن ـضعا  و پیاهبؽ... پف اؾ آو ابىؼلسه پؽچن ظیى ؼا به ظقث گؽفث
ایى فمػ صعای ابىؼلسه اقث، چه « اقث[ خىیاو خًگاؾ ]ابىؼلسه ظؼ لهکؽ بهحؽ اؾ یی گؽوه 

ؼقع به يیؽو و خًگاوؼی او؟ 

 *  *  *

جىايی همايًع او جسل يمایی؟  جى يیؿ ای ضىاهؽ هى هی ،یؼآ
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همايًع هؽظاو به قىی ظیى فؽا ضىايع و با ؾياو همايًع هؽظاو بیؼث ؾياو ؼا يیؿ  ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
... گفث يمىظ و بؽای ؾياو يیؿ همايًع هؽظاو قطى هی

: فؽهایع ضعاويع هحؼاو هی... پاظال و خؿا یکكايًعيظؽ هؽظاو و ؾياو اؾ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گگ ڳ  ڳ ڳ ڳ چ

 5چڱ ڱ

ظهع و هىهى بانع لؽؼا او ؼا با ؾيعگی پاکی زیات هؽ کف اؾ هؽظ یا ؾو که کاؼ يیی ايدام »
... «ظاظيع پاظال ضىاهین ظاظ نی به آياو بهحؽ اؾ آيچه ايدام هی بطهین و بی[ زمیمی]

 ـ صلی الله ػلیه وقلن ـهؽ یی اؾ ؾوخیى زمىلی بؽ ظیگؽی ظاؼظ و ؼقىو ضعا ... آياو ظؼ زمىق ايكايی بؽابؽيع
... «ايحاو زمی ظاؼیع و ؾيايحاو يیؿ بؽ نما زمی ظاؼيعبعايیع که نما بؽ ؾو»: فؽهایع هی

: جمىا اقث ،جًها جؽاؾوی بؽجؽی بیى هؽظاو و ؾياو يؿظ الله

 6چڇ  ڍ ڍ ڌ ڌچ

... «جؽیى نما يؿظ الله باجمىاجؽیى نماقث همايا گؽاهی»

ایى او بًابؽ... هؽ چه یی ؾو بؽای ضىظل ازحؽام لائل بانع ظیگؽاو يیؿ به او ازحؽام ضىاهًع گػانث
اقث و هؽ گاه ضیايث کؽظ اؼؾل ضىظ ؼا يیؿ اؾ ظقث ضىاهع  با اؼؾلجا هًگاهی که اهیى بانع، 

... ظاظ

هًگاهی که هکه فحر نع، کاؼ کافؽاو آنفحه نع، بؽضی اؾ آياو به ... ؼا بًگؽ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـؼقىو ضعا 
... يبؽظ پؽظاضحًع و بؽضی ظیگؽ اقسم آوؼظيع و گؽوهی ظیگؽ پًهاو نعيع

به يبؽظ بؽضاقحه بىظيع اؾ وی نکكث ضىؼظيع و گؽیطحًع و به  ـ ؼظی الله ػًه ـظو جى اؾ کكايی که با ػلی 
به ضعا : به آيدا آهع و گفث ـ ؼظی الله ػًه ـػلی ... ، ضىاهؽ ػلی پًاهًعه نعيعالله ػًها ــ ؼظی ام هايئ  ی ضايه

                                                           

 ۹۷: ـ يسل5
 ۱۳: ـ زدؽات6
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ـ صلی الله ػلیه ام هايئ ظؼ ؼا بؽ آو ظو بكث و به قؽػث ضىظ ؼا به ؼقىو ضعا ! قىگًع آياو ؼا ضىاهن کهث

چه باػث نعه ... ی ام هايئضىل آهع: که وی ؼا ظیع فؽهىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ... ؼقايع وقلن ـ
ایًدا بیایی؟ 

: فؽهىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ... کهع ام هی گىیع ظو هؽظی ؼا که هى پًاه ظاظه ػلی هی: ام هايئ گفث
... آياو ؼا يکهع... ظهین هؽ که ؼا جى پًاه ظهی پًاه هی

ضىظل به اؾظواج  ی وو اخاؾهاو بع... ال ؼا ظاظه اقث همچًیى ضعاويع به ؾو زك جؼییى هكیؽ ؾيعگی
نىظ و اگؽ هىؼظ جهمث لؽاؼ گؽفث،  آیع و اؾ هالم خؿ با ؼظایث وی بؽظانحه يمی کكی ظؼ يمی

... گیؽظ جهمث ؾيًعه هىؼظ هداؾات لؽاؼ هی

پعؼل هلؿم به يیکی به اوقث و ... نىظ او هلؿم به بؽؼؽف کؽظو يیاؾ او هی اگؽ يیاؾی ظانث ولیِک 
... با او ی هلؿم به يگه ظانحى پیىيع بؽاظؼی و زكى ؼابؽه بؽاظؼلو  ،ظانث او فؽؾيعل هلؿم به گؽاهی

: فؽهایع ضعاويع هحؼاو هی... بلکه ظیى گاه او ؼا بؽ هؽظ همعم ظانحه اقث

ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ  ڌ چ

 7چڎ

هاظؼل به او باؼظاؼ نع، و هؽ ظم به [ چؽا که]پعؼ و هاظؼل قفاؼل کؽظین  ی و ايكاو ؼا ظؼباؼه»
... «ای ظچاؼ نع و پایاو ظوؼاو نیؽضىاؼگیِک او ظو قاو اقث ظؼف و قكحی جاؾه

کعام یی اؾ هؽظم بیم اؾ ظیگؽاو ! ای ؼقىو ضعا: و ظؼ صسیسیى ؼوایث اقث که هؽظی گفث
... «قپف هاظؼت، قپف هاظؼت، قپف پعؼتهاظؼت، »: ظوقحی هى هكحًع؟ فؽهىظ ی نایكحه

اؾ ... کًع و پیؽؾيی ؼا بؽ ظول ضىظ ظاؼظ ابى ػمؽ ـ ؼظی الله ػًهما ـ هؽظی ؼا ظیع که ؼىاف کؼبه هی
هاظؼم اقث که فلح اقث و بیكث قاو اقث او ؼا بؽ ظول ضىظ : ایى کیكث؟ گفث: او پؽقیع

ام؟  ای ابى ػمؽ به يظؽ جى زمم ؼا اظا يمىظه... گػاؼم هی

                                                           

 ۱۴: ـ لمماو7
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! یی آهی که اؾ ؼوی ايعوه بؽای جى کهیعه ی و يه به ايعاؾه! هؽگؿ! هؽگؿ: ابى ػمؽ گفث

 *  *  *

ايع؟  با ایى همه بؿؼگعانث و ازحؽام، چگىيه اهؽوؾه بكیاؼی اؾ ظضحؽاو ظقث اؾ یاؼی ظیى بؽظانحه

کًعه اؾ گًاه و ؼوابػ و چگىيه ایى همه هًکؽات آنکاؼ نعه اقث؟ ػکف ياههؽوع و  ها و جصاویؽ آ
... ها ػسهحی اقث بؽای يؿظیکی ػػاب ایى ی همه... ظهع هایی که ظؼ لباـ و زداب ؼش هی زؽام

بیًع اها جسنی ظؼ ؼاه ايکاؼ  های ضىظ هی کسقی ها ؼا هیاو يؿظیکاو ضىظ و ضىاهؽاو و هن ایى ی همه
هؽیی اؾ نما که هًکؽی ؼا »: فؽهایع هی ـ صلی الله ػلیه وقلن ـظهع، ظؼ زالی که ؼقىو ضعا  آو ايدام يمی

« ...ظیع آو ؼا جغییؽ ظهع

آیا جى يیؿ هًکؽاجی ؼا که ظؼ جىاو ظانحی جغییؽ ظاظی؟ 

ات به جى آویؿاو  کسقی با ایى وخىظ، ؼوؾ لیاهث چه زالی ضىاهی ظانث؟ هًگاهی که ظوقث و هن
ؼات و گًاهاو ظیعی چؽا ظقث ها ؼا جى که ها ؼا ظؼ زاو ايدام هًی: ياو به جى بگىیًعک نىيع و گؽیه

يگؽفحی؟ چؽا ها ؼا يصیسث يکؽظی؟ 

 *  *  *

کًًع؟  ببیى ؾياو و ظضحؽاو غیؽ هكلماو چؽىؼ بؽای ظیى ضىظ فعاکاؼی هی

ؼفحین  ؼاهی که هی... ظؼ قفؽی ظػىی بؽای پًاهًعگاو، ظؼ آفؽیما بىظم: گىیع یکی اؾ ظػىجگؽاو هی
ظیعین و ظؼ  ظؼ ؼوبؽوی ضىظ به خؿ اهىاج هاقه يمی... جه نىینبكیاؼ ياهًاقب بىظ که باػث نع ضف

... ظاظيع ؼقیعین هگؽ آيکه ها ؼا يكبث به ؼاهؿياو ههعاؼ هی ؼاهماو به هیچ ؼوقحایی يمی

... پًاهًعگاو ؼقیعیناؼظوگاه جا آيکه ضعاويع کاؼهاو ؼا آقاو کؽظ و به 

... کؽظيع که بكحؽی کهًه ظؼ آو ايعاضحه بىظيعای فؽاهن  آياو اؾ ظیعو هى ضىنساو نعيع و بؽاین ضیمه

... آيمعؼ ضكحه بىظم که ضىظم ؼا ؼوی بكحؽ ايعاضحن و به هكیؽ قفؽی که ؼی کؽظه بىظم فکؽ کؽظم
چه کكی ! یا نایع هن يىػی غؽوؼ... کؽظم گػنث؟ يىػی ازكاـ افحطاؼ هی ظايیع ظؼ قؽم چه هی هی
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ام ايدام  جىايع کاؼی ؼا که هى ايدام ظاظه کی هی! بانع؟همکى اقث ؾوظجؽ اؾ هى به ایًدا پا گػانحه 
! ظهع؟

... کؽظ جا آيکه يؿظیی بىظ ظچاؼ جکبؽ نىم و نیؽاو همچًاو ایى قطًاو ؼا به هى ظیکحه هی

به چاهی ؼقیعین که اؾ اؼظوگاه پًاهًعگاو ظوؼ ... صبر هًگام بؽای گهث ؾظو ظؼ هًؽمه بیؽوو ؼفحین
ها ؾيی قفیع پىقث  هیاو آو... یعم که ظؽفهای آب ؼا به قؽ گػانحه بىظيعگؽوهی اؾ ؾياو ؼا ظ... بىظ

... جىخهن ؼا خلب کؽظ

... ال پؽقیعم اؾ ظوقحن ظؼباؼه! اوو فکؽ کؽظم یکی اؾ ؾياو هًؽمه اقث که بیماؼی پیكی ظاؼظ

نم هاه اقث ایًدا ؾيعگی ... اهل يؽوژ اقث و قی قاو ظاؼظ... اؾ ؾياو جبهیؽی اقث :گفث
هؽ نب ... کًع ضىؼظ و ظؼ کاؼها کمکماو هی غػای ها ؼا هی... پىنع هايًع ها لباـ هی... کًع هی

ها يىنحى و ضىايعو و گاهی ؼلص یاظ  ؾيع و به آو ها زؽف هی کًع و با آو ظضحؽها ؼا خمغ هی
... ظهع هی

! کؽظ چه بیماؼاو که ظؼظناو ؼا کن هی... کهیع چه یحیمايی که او بؽ قؽناو ظقث هی

گمؽاهی که ظاؼظ به ایى  ی چه باػث نعه با وخىظ ػمیعه! ایى ظضحؽ يؽوژی ؼا ببیى... ضىاهؽ هى
های قؽقبؿ آو ؼا جؽک گىیع؟  های ههلی بیایع و جمعو اؼوپا و ظنث بیاباو

ال ؼا ایًؽىؼ لىی قاضحه که ظؼ اوج خىايی همؽاه با ایى پیؽؾياو ؾيعگی کًع؟  چه چیؿ ػؿم و اؼاظه

کًی؟  يمی ازكاـ جسمیؽ

... ظاؼظظهع چًیى صبؽ و نکیبایی  او که به یی ظیى باؼل ظػىت هی

بیًی ظضحؽاو ظػىجگؽ يصؽايیث اؾ آهؽیکا و بؽیحايیا و فؽايكه به فؼالیث  های آفؽیما هی ظؼ بیهه
... ههغىلًع

هؽ بعجؽیى غػا ؼا بطىؼيع و اؾ آب و... ای گلی ؾيعگی کًًع ای چىبی یا ضايه آیًع جا ظؼ کلبه هی
... اؾ کىظکاو يگهعاؼی کًع و ؾياو ؼا هعاوا کًًع... بطىؼيع



 25    ظاقحاو آو ظضحؽ

 

ای ؼيگ پؽیعه و پىقحی ضهى و بعيی ظؼیف باؾ  گؽظيع با چهؽه و هًگاهی که به قؽؾهیى ضىظ بؽهی
... کًًع ها ؼا بؽای ضعهث به ظیى ضىظ فؽاهىل هی ایى قطحی ی اها همه... گؽظيع هی

جا ظیگؽاو به ... نىيع های ياهكلماو هحسمل هی ايیایى کىنهی اقث که آو يصؽ... ػدیب اقث
! ػباظت غیؽ ضعا بپؽظاؾيع

 8چۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇچ

نما اؾ الله اهیعی ظاؼیع که آياو [ لی]کهًع و کهیع، آياو يیؿ همايًع نما ظؼظ هی اگؽ نما ظؼظ هی»
 ...«يعاؼيع

 *  *  *

 ؟«ام چیؿی ؼا جمعین اقسم کؽظههى چه »ای که  آیا جا به زاو اؾ ضىظ پؽقیعه

ايع؟ چمعؼ اؾ هاو ضىظ ؼا بؽای هعایث ظیگؽ ظضحؽاو هؿیًه  چًع ظضحؽ جا زاال به ظقث جى جىبه کؽظه
 ای؟ کؽظه

هى خؽات ظػىت کؽظ ظیگؽاو و خلىگیؽی اؾ هًکؽات ؼا : گىیًع بؼعی اؾ ظضحؽاو و ؾياو يیکىکاؼ هی
 !يعاؼم

هؿاؼ يفؽی که با  ظه... هؿاؼ يفؽ بطىايع کًع ؼوبؽوی ظه هی چؽىؼ آو ؾو ضىايًعه خؽات! ػدیب اقث
 !کهن جؽقن یا ضدالث هی گىیع هى هی و يمی... بلؼًع هایهاو ـ او ؼا هی چهماو ضىظ ـ پیم اؾ گىل

کًع بعو ضىظ ؼا ظؼ هؼؽض يگاه هؿاؼاو هؽظ لؽاؼ ظهع و ظچاؼ هؽاـ و  چؽىؼ آو ؼلاصه خؽات هی
 نىظ؟ ضدالث يمی

ی يصیسث و ظػىت ؼا ايدام ظهی نیؽاو جى ؼا اؾ یاؼی ظیًث باؾ  ه اؾ جى ضىاقحًع وظیفهاها هًگاهی ک
 ظانث؟

 *  *  *

                                                           

 ۱۱۵: ـ يكاء8
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ی  با ظیگؽاو به هباظله... ظهًع اها بؽػکف، بؽضی اؾ ظضحؽاو هًکؽات ؼا بؽای ظیگؽاو ؾیبا خلىه هی
کًًع که ایى اؾ باب  هی پؽظاؾيع یا آياو ؼا به هدالف هًکؽ و گًاه ظػىت ها هی هدست ياهًاقب و جؽايه

ها به ظنمًی َبَعو  نی ؼوؾی ایى ظوقحی بی... جؼاوو بؽ گًاه، و واؼظ نعو به زؿب نیؽاو اقث
 :ضىاهع نع

 9چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چ

 ...«ؼوؾ ظوقحاو صمیمی ظنمًاو یکعیگؽيع هگؽ هحمیاو آو»

 ...ضىاهًع کؽظکه لباـ غلث و پهیمايی به جى ... ی لیاهث ایى اقث زاو آياو ظؼ ػؽصه

 :فؽهایع ی گؽوهی اؾ گًاهکاؼاو هی اها ظؼ آجم خهًن، چًايًع که ضعاويع هحؼاو ظؼباؼه

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ

 10چ ڍ ڇ

وؼؾیع و بؽضی اؾ نما بؽضی ظیگؽ ؼا  قپف ظؼ ؼوؾ لیاهث، بؽضی اؾ نما به بؽضی ظیگؽ کفؽ هی»
 ...«يطىاهیع ظانث کًیع و خایگاهحاو آجم اقث و یاوؼايی يفؽیى هی

يهیى یکعیگؽ بىظيع ضىاهع  به هماو ظوقحی که ظؼ ظيیا هن... آؼی همعیگؽ ؼا يفؽیى ضىاهًع کؽظ
 ...جى هؽا به ظام ػهك و ػانمی و فسها کهايعی! ضعاويع جى ؼا لؼًث کًع: گفث

ها ؼا به  جؽايهجى بىظی که يىاؼ و قی ظی ! بلکه ضعاويع جى ؼا لؼًث کًع: ؾيع که او يیؿ بؽ قؽل ظاظ هی
 !هى ظاظی

خسابی ؼا بؽاین  جى بىظی که ؼابؽه با پكؽاو و بی! ضعا جى ؼا لؼًث کًع: گىیع و ظوقحم ظؼ پاقص هی
 !ؾیبا خلىه ظاظی

                                                           

 ۶۸: ـ ؾضؽف9
 ۲۵: ـ ػًکبىت10



 27    ظاقحاو آو ظضحؽ

 

های ظؼ گىنی کدا ؼفث؟ یاظجاو اقث چمعؼ با همعیگؽ ظؼ  ها و زؽف آو ضًعه... ػدیب اقث
وؼؾیع و یکعیگؽ ؼا  ؟ اها اهؽوؾ به همعیگؽ کفؽ هیآوؼظیع گهحیع و ظوقحاو ؼا به ضًعه هی باؾاؼها هی
 ...کًیع يفؽیى هی

 ...ؾیؽا هؽگؿ بؽای يصیسث یا کاؼ ضیؽی یکدا يهعه بىظيع... آؼی

ضىابع و  ال يمی آجهی که نؼله... اها کدا؟ ظؼ آجم... و ؼوؾ لیاهث ظوباؼه یکدا ضىاهًع نع
 ...که الله بطىاهعافحع هگؽ آو و گؽهایم فؽو يمی... نىظ هیؿهم قؽظ يمی

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې چ

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىب      مب خب حب  جب

 11چ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

ناو يكب ضىیهاويعی وخىظ يعاؼظ و يه اؾ زاو یکعیگؽ  آيگاه که ظؼ نیپىؼ ظهیعه نىظ ظیگؽ هیاو»
 و( ۱۰۲) ؼقحگاؼايًع ایهاو بانع قًگیى آياو[ اػماو] هیؿاو ی کفه که کكايی پف( ۱۰۱)پؽقًع  هی

 مخهى ظؼ همیهه[ و] ؾظه ؾیاو ضىیهحى به آياو بانع قبی ناو[اػماو] هیؿاو ی کفه که کكايی
 نما بؽ هى آیات آیا( ۱۰۴) ؼویًع جؽل آيدا ظؼ آياو و قىؾايع هی ؼا آيها ی چهؽه آجم( ۱۰۳) هايًع هی

 ها نماوت پؽوؼظگاؼا گىیًع هی( ۱۰۵) ظاظیع؟ يمی لؽاؼ جکػیب هىؼظ ؼا آو[ همىاؼه] و نع يمی ضىايعه
 به] هن باؾ اگؽ پف بؽ، بیؽوو ایًدا اؾ ؼا ها پؽوؼظگاؼا( ۱۰۶) بىظین گمؽاه هؽظهی ها و نع چیؽه ها بؽ

ظؼ آو ضفه نىیع و با هى قطى : گىیع هی( ۱۰۷)بىظ ضىاهین قحمگؽ صىؼت آو ظؼ بؽگهحین[ بعی
 ...«يگىییع

 :فؽهایع قپف ظؼ اظاهه هی

                                                           

 ۱۰۸-۱۰۱: ـ هىهًىو11
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 12چ ﮵﮴  ﮳﮲  ۓ ۓ ے ے چ

 «م و نما به قىی ها باؾ يطىاهیع گهث؟یآیا پف گماو کؽظیع که ها نما ؼا بیهىظه آفؽیع»

 *  *  *

چه بكیاؼ بىظيع ظضحؽاو هىهًی که اقیؽ هىجِک خؽیاو غالب خاهؼه نعيع و کن کن ظؼ هىؼظ زداب 
 ...ايگاؼی کؽظيع و به آيچه هفكعاو بؽای او ظؼ يظؽ گؽفحه بىظيع ؼاظی نعيع ضىظ قهل

هایی که جىقػ آياو  یا به اصؽسذ زداب... هایی که نایع ؼؽازی گمؽاهاو و کافؽاو بىظ لباـ
 ...بىظؼؽازی نعه 

 !نىی ػؽوقکی ظؼ ظقث آياو بانی که هؽ لباقی بطىاهًع به جًث کًًع؟ چؽىؼ ؼاظی هی

چؽا که ! پىنًع ضىظ يیاؾ به زدابی ظیگؽ ظاؼظ جا آو ؼا بپىنايع هایی که هی بیهحؽ به اصؽسذ زداب
ی که ضعاويع زداب ؼا بؽای آو ههؽوع گؽظايع که ؾیًث ؾياو ؼا اؾ يگاه هؽظاو بپىنايع، اها زداب

 !ضىؼظ؟ ضىظ ؾیًث بانع به چه ظؼظی هی

هؽظايی که ... ام ظو گؽوه اؾ اهل آجهًع که آياو ؼا يعیعه»: فؽهایع هی ـ صلی الله ػلیه وقلن ـو ؼقىو ضعا 
که به ... و ؾيايی پىنیعه اها لطث... ؾيًع هایی هايًع ظم گاواو ظؼ ظقث ظاؼيع و هؽظم ؼا با آو هی نسق

يه واؼظ بههث ... قؽهایهاو هايًع کىهاو نحؽاو کح اقث... هؽظاو هیل ظاؼيع و هؽظاو به آياو
ظؼ زالی که بىی بههث اؾ هكافث چًاو و چًاو به ههام ... و يه بىی آو ؼا ضىاهًع یافث نىيع هی
 ...«ؼقع هی

ای اؾ وقایل نیؽاو جبعیل ضىاهی  زدابی ظؼ والغ به وقیله ظايكحی که با ایى ضىظيمایی و بی آیا هی
 نىی که ػاهلی بؽای افحاظو یی هكلماو ظؼ گًاه نىی؟ نع؟ آیا ؼاظی هی

ی اگؽ لباـ ياهًاقبی پىنیعی و ظضحؽی ظیگؽ آو لباـ ؼا بؽ جى جى ظیع و همايًع آو ؼا ظاو آیا هی
 پىنیع، جى يیؿ جا لیاهث ظؼ گًاه او و کكايی که اؾ او جملیع کًًع نؽیی ضىاهی بىظ؟

                                                           

 ۱۱۵: ـ هىهًىو12
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 آیا ضىنساو ضىاهی نع که الگىیی ظؼ بعی بانی؟

 *  *  *

: پىنی، ضىاهًع گفث چؽا چًیى چیؿی ؼا هی پىنًع بپؽقی هایی ؼا هی اگؽ اؾ ؾيايی که چًیى لباـ
بؽای چه کكی؟ ! ای؟ بؽای چه کكی ضىظ ؼا ؾیبا کؽظه: اگؽ چًیى گفث به او بگى... چىو ؾیباجؽ اقث

 یا همكؽی پاکعاهى؟... بؽای یی ضىاقحگاؼ هسحؽم

... ظاؼيعکكايی که جىخهی به هؽالبث ضعاويع و... کًًع جؽیى هؽظاو ؾیبا هی ضىظ ؼا بؽای پكث... هؽگؿ
هؽظايی که جًها ظؼ پی ... بؽای هؽظايی که نؽف و ػفث و کؽاهث ؾياو بؽایهاو هیچ اهمیحی يعاؼظ

کؽظيع « هصؽف»و او ؼا  ظو هؽگاه ؾيی ؼا به ظقث آوؼظو... نهىت ضىظ و لػت يگاه به ؾياو هكحًع
 ...افحًع ايعاؾيع و ظؼ پی نکاؼی ظیگؽ هی ظوؼل هی

 *  *  *

 :ای که چؽا ضعاويع جى ؼا به زداب اهؽ يمىظه؟ چؽا ضؽاب به جى فؽهىظه یى فکؽ کؽظهآیا جا به زاو به ا

 13چ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں چ

 «...هایهاو فؽو ايعاؾيع و ؾیًث ضىظ ؼا آنکاؼ يكاؾيع های ضىظ ؼا بؽ قیًه و بایع ؼوقؽی... »

ی بعو ضىظ ؼا  و هىها و بمیه 14چؽا ضعاويع جى ؼا به پىنايع ؾیًث اهؽ يمىظه؟ چؽا ظقحىؼت ظاظه چهؽه
 بپىنايی؟

... ضىاهع اؾ جى ايحمام بگیؽظ؟ هؽگؿ چؽا ضعاويع جى ؼا چًیى اهؽی يمىظه؟ آیا با جى ظنمى اقث؟ آیا هی
 ...وؼؾظ ای ظؼ زك آياو قحن يمی يیاؾ اقث و غؼه او اؾ بًعگايم بی

 ...نىظ غیؽظ و ػىض يمیپ ایى قطى اوقث که جغییؽ يمی... اها ایى قًث ضعاويع و نؽیؼث اوقث

                                                           

 ۳۱: ـ يىؼ13
( هحؽخن. )ايع و نیص بؽ ایى ؼای اقث ـ بكیاؼی اؾ ػلما پىنايعو چهؽه ؼا بؽای ؾياو واخب ظايكحه14
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قث ظيیا به ؼاه ظؼقث بؽوظ يیو همکى ... او ازکاهی ؼا بؽای هؽظاو لؽاؼ ظاظه و ازکاهی ؼا بؽای ؾياو
 ...هگؽ با ؼاػث او

 ...ؾياو يیکىکاؼ جكلین اهؽ پؽوؼظگاؼ ضىظ هكحًع

: آهع و پؽقیع لله ػًها ــ ؼظی اؼوؾی ؾيی يؿظ هاظؼ هىهًاو، ػائهه ... يگاهی به ایى ؼوایث اهام هكلن بیًعاؾ
 کًع؟ کًع اها يماؾ ؼا لعا يمی چؽا ؾيی که ظؼ ػاظت هاهیايه بىظه ؼوؾه ؼا لعا هی

 هگؽ َزؽوؼی هكحی؟ یؼًی اؾ ضىاؼخی؟: اؾ پؽقم او جؼدب کؽظ و گفث ـ ؼظی الله ػًها ـػائهه 

 ...فمػ قىالی بؽاین پیم آهعه... يه َزؽوؼی يیكحن: گفث

به ها ظقحىؼ ظاظيع ... نعین ظچاؼ ػاظت هاهیايه هی ـ صلی الله ػلیه وقلن ـظؼ ظوؼاو ؼقىو ضعا : ػائهه گفث
 ...که ؼوؾه ؼا لعا کًین و ظقحىؼ يعاظيع که يماؾ ؼا لعا يمایین

 :جكلین کاهل ظؼ بؽابؽ ظقحىؼ الله... آؼی

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې    ې ېچ

 15چ  مئ حئ جئ ی ی ی    ی ىئ ىئ ىئ

ناو ظاوؼی کًع  همايا قطى هىهًاو هًگاهی که به قىی الله و پیاهبؽل فؽا ضىايعه نىيع که هیاو»
و هؽ کف الله و ( ۵۱)نًیعین و اؼاػث يمىظین و آيايًع که ؼقحگاؼيع : گىیًع ایى اقث که هی

 ...«ايًع که ؼقحگاؼيعپیاهبؽل ؼا اؼاػث يمایع و اؾ الله پؽوا ظاؼظ و جمىای او ؼا پیهه قاؾظ هماو

 ...ايع که جكلین اهؽ ضعاويع نىيع ؼقحگاؼاو کكايی... آؼی

 *  *  *

 ...ی جسل ضىظ ؼا ضىاهًع کؽظ که زداب جى ؼا اؾ قؽت بؽظاؼيع اها ظیگؽاو همه

                                                           

 ۵۲-۵۱: ـ يىؼ15
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ولث ... کًًع اهىاو ضىظ ؼا هؿیًه هی... ؾيًع آياو بؽای ؼقیعو به ایى هعف به هؽ ظؼی هی
ای که ظؼ هىؼظ زداب  بؽياهه... ای ظؼوغیى هماله... ای ياهًاقب هدله... کًًع یجسل م... گػاؼيع هی

 ...ايعاؾظ نی هی

 ...ناو قؼی ظاؼيع فسهاء ؼا ظؼ هیاو هىهًاو گكحؽل ظهًع همه

با لػت ... ها با ظیعو ؼلص جى بؽ ؼوی صسًه... ضىاهًع اؾ ظیعو ؾیًث جى ظؼ باؾاؼها لػت بؽيع هی
ضىظ هكحًع « زمىق»آياو ظؼ پی ... ها ضعهث کًی ضىاهًع ظؼ هىاپیماها به آو هی... بؽظو اؾ بعو جى

 ...يه زمىق جى

ايع هگؽ زك ضىظيمایی و بؽظانحى  هیچ زمی اؾ زمىق ؾياو ؼا يهًاضحه... کاؼناو ػدیب اقث
ها؟ و  زداب؟ زك قفؽ ؾياو بعوو هسؽم؟ زك کاؼ کؽظو همؽاه با هؽظاو؟ زك آهعو ظؼ خلى ظوؼبیى

 ...ايع گػانحه« زك»هایی که يام آو ؼا  الثظیگؽ زن

یا فؽؾيعاو ؼا به زمىق ... کًًع ظيباواؾ کاؼ افحاظه ؼا  ها و ؾياوِک  هیچگاه آياو ؼا يعیعین که زمىق بیىه
 ...هاظؼاو آنًا کًًع

ایى ؼول هًافماو اقث، ... کًًع که ضىاهاو پیهؽفث خاهؼه هكحًع جظاهؽ هی... جًها ضىاهاو فكاظيع
 ...هكحًع ـ صلی الله ػلیه وقلن ـهای ػبعالله بى ابی بى قلىو، ؼئیف هًافماو ظؼ ظوؼاو پیاهبؽ  چؽا که يىه

هىظ و ضبؽی ظؼوغیى ؼا هیاو ؼا هحهن به فسها و ـ ؼظی الله ػًها ـيعیعی که همیى نطص هاظؼهاو ػائهه 
 ...ی آجم آو بىظ هؽظم پطم کؽظ و به جکؽاؼ آو پؽظاضث؟ او ظؼ زمیمث اقحاظ ؼغیلث و ؼونى کًًعه

کؽظ جا اؾ ایى ؼؽیك ثؽوجی به ظقث  ضؽیع و آياو ؼا به ؾيا اهؽ هی ای که وی کًیؿکاو ؾیبا ؼا هی يطىايعه
 :هىظ و فؽهىظآوؼظ؟ جا آيکه ضعاويع ظؼ کحاب ضىظ او ؼا ؼقىا و

 16چ ک    ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ

                                                           

 ۳۳: ـ يىؼ16
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و کًیؿاو ضىظ ؼا ظؼ صىؼجی که جمایل به پاکعاهًی ظاؼيع بؽای ایًکه هحاع ظيیا ؼا بدىییع به ؾيا واظاؼ »
 ...«يکًیع 

نىظ ؼازث  لباـ بلًع باػث هی... نىظ هسعوظ نىی چاظؼ باػث هی: گىیًع آياو همیهه هی
 ...جؽ ضىاهی بىظ ؼازث اگؽ نلىاؼ بپىنی... يبانی

ايع و به گماو ضىظ ؼاه ؼقیعو به آو جمعو، بؽظانحى زداب  ی جمعو غؽب نعه لىهی هكحًع که نیفحه
 ...اقث

بؽضی اؾ ؾياو ظؼ ... یی گػاؼ ظؼ یکی اؾ نهؽهای غؽب و نؽق کافی اقث جا زمیمث ؼا ظؼیابین
ها  و بؽضی ظؼ نؽکث... هكحًعبؽضی يظافحچی ... کًًع ها وقایل هكافؽاو ؼا زمل هی فؽوظگاه

 ...کًًع ها ؼا پاک هی ظقحهىیی

ؾيع و ظیگؽی  هؽظی هكث بؽ قؽل ظاظ هی... جىايع ظؼ یی کاباؼه یا باؼ کاؼ کًع اها اگؽ ؾیبا بىظ هی
و هؽ گاه ... کًع ی فسيی اقث که اؾ بعيم کكب ظؼآهع هی اقیؽ هؽظی بعکاؼ اقث و قىهی قؽهایه

 ...ؾيًع ال قیلی هی قث آوؼظيع به چهؽهيیاؾ ضىظ ؼا اؾ وی به ظ

ی قالمًعاو که بیهحؽ به ؾيعاو یا بهحؽ بگىین به لبؽقحاو، نبیه اقث  و ولحی پیؽ نع او ؼا به ضايه
 ...ايعاؾيع هی

 ...ایى اقث آؾاظی هىؼظ يظؽ آياو

و کكی ؼا ضىؼین، ؾياو غیؽ هكلما به ضعا قىگًع اگؽ ها بؽای ؾياو هكلماو فیلیپیى یا کهمیؽ غصه هی
 ...يعاؼيع که بؽایهاو ايعوهگیى نىظ

 *  *  *

ی ها پیؽؾيی بىظ که بیم اؾ هفحاظ  همكایه... ضىايعم ظؼ بؽیحايیا ظؼـ هی: گىیع یکی اؾ پؿنکاو هی
ی ضىظ ؾيعگی  چىو جًها ظؼ ضايه... قىضث ظیع ظلم بؽایم هی هؽ کف او ؼا هی... قاو ظانث

 ...ؼ یا فؽؾيعی يعانث که او ؼا کمی کًعآهع اها همف هی ؼفث و هی... کؽظ هی

 ...نكث هایم ؼا هی پطث و ضىظل لباـ ضىظل بؽای ضىظ غػا هی
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 ...ؼفث کؽظ و يه کكی به ظیعاؼل هی يه کكی خؿ او ظؼ آو ؾيعگی هی... ال گىیی لبؽقحاو بىظ ضايه

ا هكئىو همكؽل همكؽم به او گفث که اقسم هؽظ ؼ... ی ها ظػىت کؽظ یی ؼوؾ همكؽم او ؼا به ضايه
اگؽ بیماؼ ... کهع و وظیفه ظاؼظ همه يیاؾهایم ؼا فؽاهن کًع هؽظ بؽای همكؽل ؾزمحم هی... ظايع هی

 ...ل کًع و اگؽ ظچاؼ ياؼازحی نع بایع او ؼا کمی کًعینع وظیفه ظاؼظ هعاوا

ؼظ ی م ی يیاؾهایم بؽ ػهعه ضؽخی و همه... يهیًع ی ضىظ هی ؾو يیؿ بعوو هیچ ؾزمحی ظؼ ضايه
ازحؽاهی  و هؽ کعام اؾ فؽؾيعايم به او بی... اقث و بلکه هؽظ وظیفه ظاؼظ اؾ او و آبؽویم هسافظ کًع

 ...نىظ جا آيکه به هاظؼل ازحؽام بگػاؼظ کؽظيع جىقػ هؽظم ؼؽظ هی

 ...نىظ که ضعهث او ؼا بکًًع و اگؽ نىهؽی يعانث بؽ پعؼ و بؽاظؼايم واخب هی

گفث  کؽظ و هی های ضىظ ؼا پاک هی ظاظ و انی همكؽم گىل هیهای  آو پیؽؾو با جؼدب به زؽف
ظايع  آیًع و زحی يمی یی اؾ آياو به ظیعاؼ او يمی ها اقث که يعیعه و هیچ هایم ؼا قاو فؽؾيعاو و يىه
 !االو کدایًع

چؽا که يؿظ آياو هیچ ! نایع آو پیؽؾو بمیؽظ و ظفى نىظ ـ یا قىؾايعه نىظ ـ و آياو ضبؽظاؼ هن يهىيع
 ...ؼؾنی يعاؼظا

ؼاقحم ؾياو ظؼ کهىؼ نما : های همكؽم به پایاو ؼقیع کمی قاکث هايع و گفث ولحی زؽف
 ...هلکه... ايع هلکه

 ...ای ضىاهؽ گؽاهی هى جى بؽای ها هلکه... آؼی به ضعا قىگًع

ت ها که بؽای یی ؾو به ؼاه افحاظه اـ ها ؼیطحه نىظ و چه بكا خًگ ای که نایع به ضاؼؽل ضىو هلکه
اؼؾل  ها بی به ضاؼؽ جى خاو... و هؽ کف ظؼ ؼاه جى که ياهىـ او هكحی کهحه نىظ نهیع اقث

 ...نىظ ها ضؽج هی نىظ و به ضاؼؽ جى هاو هی

 *  *  *

 ...ای هؽظاو وظیفه ظاؼيع اؾ جى هسافظث کًًع چىو جى هلکه
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ها بؽای ایى  ایى ی نایع هؽظی ظؼ هىؼظ همكؽل زكاـ بانع و یا او ؼا اهؽ و يهی کًع، ولی همه
 ...ضىاهع اقث که ضىبی او ؼا هی

ػمؽ بى الطؽاب اؾ هصؽ هكی و ػًبؽ آوؼظه بىظيع جا آو ؼا بفؽونع و پىوِک آو ؼا ظؼ بیث الماو بؽای 
 ...بگػاؼظ

جىايع به ضىبی وؾو کًع ایًدا بىظ و ایى ػؽؽ ؼا وؾو  ظوقث ظانحن ؾيی که هی: گفث ـ ؼظی الله ػًه ـػمؽ 
کًن ای  هى ایى کاؼ ؼا هی: همكؽل گفث... گػانث فؽوضث و آو ؼا ظؼ بیث الماو هی کؽظ و هی هی

 ...اهیؽ هىهًاو

 ...بانع: گفث ـ ؼظی الله ػًه ـػمؽ 

کؽظ و به آياو  کؽظ و وؾو هی وظ جکه جکه هیآهعيع و وی ػًبؽ ؼا با ظقث ش ؾياو به يؿظ او هی
 ...کهیع فؽوضث و ظقحم ؼا که به ػًبؽ آغهحه بىظ به چاظؼ ضىظ هی هی

هًگاهی که ػمؽ ... نب، هًگاهی که ػمؽ به ضايه باؾگهث، همكؽل پىو فؽول ػًبؽها ؼا به او ظاظ
 ای؟ ػؽؽها ضؽیعه جى هن اؾ ایى: به همكؽل گفث... به او يؿظیی نع بىی ػؽؽ به ههاهم ضىؼظ

 ...يه: گفث

 پف ایى بىی چیكث؟: ػمؽ گفث

 ...کؽظم هايع و هى با چاظؼم آو ؼا پاک هی کمی اؾ آو بؽ ظقحن بالی هی: همكؽل گفث

ضؽيع و جى اؾ هاو هكلماياو ضىظ ؼا ضىنبى  ؾياو با پىو ضىظ ػؽؽ هی! قبساو الله: ػمؽ گفث
 کًی؟ هی

بی که اؾ قمف آویؿاو بىظ ؼفث و بؽ آو چاظؼ آب ؼیطث و قپف چاظؼ او ؼا گؽفث و به قىی ظؽف آ
پف بؽ ضاک آب ؼیطث و قپف با گل آو چاظؼ ... اها هًىؾ اثؽ ػؽؽ بؽ آو بىظ... آو ؼا نكث و بىییع

 !قپف آو ؼا با آب نكث و به همكؽل ظاظ... ؼا آيچًاو نكث که بىی ػؽؽِک آو ؼفث

 :فؽهایع ظ هحؼاو هیجؽقیع و ضعاوو او اؾ زكاب ظلیك و ػػاب آضؽت هی
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 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ چ

 17چ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

ی ضىظ ؼا اؾ آجهی زفظ کًیع که قىضثِک آو هؽظم و  ایع، ضىظ و ضايىاظه ای کكايی که ایماو آوؼظه»
ايع که اؾ الله ظؼ ظقحىؼی که به آياو  گیؽ گماؼظه نعه قطث[ و]هاقث و بؽ آو فؽنحگايی ضهى  قًگ
 ...«ظهًع کًًع و آيچه ؼا که هاهىؼ آو هكحًع ايدام هی قؽپیچی يمیظاظه 

... هؽظ هكئىو بطم بیؽويی خاهؼه اقث... بطم ظؼويی و بطم بیؽويی: خاهؼه بؽ ظو بطم اقث
کًع و گؽقًگاو ؼا غػا  هؼالده هی ؼا قاؾظ و بیماؼاو کًع و ضايه هی کًع و ظؼآهع کكب هی کاؼ هی

 ...فؽونع ضؽظ و هی ظهع و هی هی

 ...پؽظاؾظ ؾو يیؿ فؽؾيعاو ؼا جؽبیث هی کًع و به يیاؾهای ضايه هی

... هطلىغ کؽظو ایى ظو هسیػ صسیر يیكث چؽا که هؽ یی ظؼ هدالی که ظاؼيع هحطصص هكحًع
آهع ظؼ  ـ صلی الله ػلیه وقلن ـيؿظ ؼقىو ضعا  هبیهمی ظؼ نؼب االیماو ؼوایث کؽظه که اقماء ظضحؽ یؿیع ب

... پعؼ و هاظؼم فعای نما: زالی که ایهاو هیاو یاؼاو ضىظ يهكحه بىظ، پف ضؽاب به ایهاو فؽهىظ
چه اؾ آهعو هى ... ی ؾياو به يؿظ نما هكحن و بعاو که هؽ ؾيی چه ظؼ نؽق و چه ظؼ غؽب هى فؽقحاظه

 ...ؼای و يظؽ هى اقث ضبؽ بؽ به يؿظ نما باضبؽ بانع چه بی

ضعاويع نما ؼا به زك به قىی هؽظاو و ؾياو فؽقحاظه اقث و ها يیؿ به نما و به ضعایی که نما ؼا 
ضىاهیع و بؽایحاو  يهیى هكحین و نما نهىت ضىظ ؼا اؾ ها هی ها ؾياو ضايه ...فؽقحاظ ایماو آوؼظین

ػیاظت بیماؼاو و زاظؽ نعو ظؼ  و نما هؽظاو با يماؾهای خمؼه و خماػث و... آوؼین فؽؾيع هی
 ...ایع ها، خهاظ ظؼ ؼاه ضعا بؽ ها بؽجؽی یافحه ی ایى بهحؽ اؾ همه و ها و زح پی ظؼ پی جهییغ خًاؾه

کًین و  نىظ ها اؾ اهىاو نما هسافظث هی و هؽ گاه هؽظی اؾ نما بؽای زح یا ػمؽه یا خهاظ ضاؼج هی
بؽیع  آیا ها يیؿ با نما ظؼ اخؽی که هی... کًین یث هیظوؾین و فؽؾيعايحاو ؼا جؽب هایحاو ؼا هی لباـ

 نؽیی هكحین ای ؼقىو ضعا؟

                                                           

 ۶: ـ جسؽین17
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ایع  آیا جا زالی نًیعه: ؼو به قىی اصساب ضىظ يمىظ و گفث ـ صلی الله ػلیه وقلن ـظؼ ایى هًگام ؼقىو ضعا 
 ؾيی بهحؽ اؾ او ظؼ اهؽ ظیى ضىظ پؽقم کًع؟

 ...يه: گفحًع

ایًکه هؽ یی اؾ نما با : ؾظ ؾيايی که پهث قؽت بىظيع بؽو و بگىبه و»: قپف ؼو به وی کؽظ و گفث
که ]ها  ی ایى همكؽل يیکىیی کًع و ظؼ پی ضهًىظی او بانع و هىافمث او ؼا بدىیع هؼاظو همه

 ...«اقث[ گفحی

 !گفث باؾگهث و آو ؾو ظؼ زالی که اؾ ناظی ال اله اال الله و الله اکبؽ هی

ی ضىظ اقث و  او نهبايىی ضايه... ی اوقث اهی ؾو ضايهپاظل... آؼی هؽ کف ظؼ هداو ضىظ
هؽ چًع همکى اقث ظؼ صىؼتِک يیاؾ، ایى لاػعه ؾیؽ پا ... همكؽل پاظناه آو و فؽؾيعاو، ؼػیث آياو

 ...يهاظه نىظ

همؽاه با لهکؽ هكلماياو ظؼ يبؽظ ازع زاظؽ نع و  ـ ؼظی الله ػًها ـظؼ ؼبمات ابى قؼع آهعه که ام ػماؼه 
اها هًگاهی که يبؽظ نعت گؽفث و بؽضی اؾ ... پؽظاضث خا به آب ظاظو و هعاوای بیماؼاو هیبه ظؼ آو

یع که ظؼ زاو فؽاؼ هكحًع و کافؽاو خىالو ظهكلماياو نکكث ضىؼظيع و گؽیطحًع، او هكلماياو ؼا 
 ...ظوؼ و بؽ او هايعه بىظيع ـ صلی الله ػلیه وقلن ـظهًع و جًها ظه جى اؾ اصساب پیاهبؽ  هی

ؼقايع و  ـ صلی الله ػلیه وقلن ـاو که چًیى ظیع نمهیؽی به ظقث گؽفث و به قؽػث ضىظ ؼا به ؼقىو ضعا 
گؽیطحًع و او زحی قپؽی بؽای ظفاع اؾ ضىظ  ظؼ زالی که ظیگؽاو هی... به ظفاع اؾ او پؽظاضث

 ...يعانث

: به او فؽهىظ لله ػلیه وقلن ــ صلی اپیاهبؽ ... گػنث اؾ آيدا هی ظانثظؼ ایى زاو هؽظی که قپؽی به ظقث 
او يیؿ قپؽل ؼا ايعاضث و ام ػماؼه آو ؼا بؽظانث و با آو اؾ ... «خًگع قپؽت ؼا به کكی بعه که هی»

 ...ظؼ بؽابؽ ظؽبات زمایث کؽظ و به يبؽظ پؽظاضث ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 

ی  ی او ؼا ظفغ کؽظ و ظؽبه ضىظ ظؽبهام ػماؼه با قپؽ ... ای به او واؼظ کؽظ ظؼ ایى زاو قىاؼی ظؽبه
او ؾظ و  بای به پهث پای اـ قىاؼ ضىاقث بگؽیؿظ اها ام ػماؼه ظؽبه... نمهیؽل کاؼی پیم يبؽظ
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: فؽؾيع او ؼا صعا ؾظ که ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ... ام ػماؼه به او زمله بؽظ... بؽ پهث ضىظ افحاظ
 ...فؽؾيع به کمی هاظؼل نحافث و او با کمی فؽؾيع، کافؽ ؼا به لحل ؼقايع« ...هاظؼت... هاظؼت»

... ظؼ ایى هًگام یکی اؾ قىاؼاو کافؽ به فؽؾيع او زمله کؽظ و نمهیؽ ضىظ ؼا بؽ کحف چپم فؽوظ آوؼظ
که ظیع ضىو  ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ... ؼظؼیؿی ک يؿظیی بىظ ظقث او اؾ بعو خعا نىظ و نؽوع به ضىو

 ...«ؾضن ضىظ ؼا ببًع»: او بؽ پیؽاهًم ؼواو اقث گفث

فؽؾيعم : ای که بؽای بكحى ؾضن هدؽوزاو آوؼظه بىظ ؾضن او ؼا بكث و قپف گفث ام ػماؼ با پاؼچه
 ...بؽضیؿ و با ایًاو بدًگ

کیكث که بحىايع آيچه ؼا جى جسمل »: فث آهعه بىظ فؽهىظکه اؾ صبؽ او به نگ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
 ...«کًی جسمل کًع ای ام ػماؼه هی

ایى همايی اقث که »: فؽهىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ... ياگهاو ظوباؼه هماو قىاؼ به قىی ام ػماؼه آهع
 ...«فؽؾيعت ؼا ؾظ ای ام ػماؼه

ام ... پای قىاؼ لؽغ نع و به ؾهیى افحاظ... او واؼظ کؽظای به پای  ام ػماؼه خلىی او ؼا گؽفث و ظؽبه
 ...ػماؼه به او هدىم آوؼظ و ظؽباجی به وی واؼظ کؽظ و او ؼا کهث

السمعلله که جى ؼا پیؽوؾ قاضث و چهمايث ؼا با نکكث ظنمًث »: فؽهىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
 ...«ؼونى کؽظ و ايحماهث ؼا به جى يهاو ظاظ

گؽظو او واؼظ کؽظ که ؾضمی ػمیك بؽ خای به ای  اؾ کفاؼ به ام ػماؼه زمله بؽظ و ظؽبه یکی ظیگؽ
هًگاهی که ؾضمی ... خًگیع و زىاقم به او بىظ ظؼ همیى زاو هی ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ... گػنث

ها اهل ضعاويع ل... ؾضمم ؼا ببًع... هاظؼت ؼا ظؼیاب»: نعو او ؼا ظیع فؽؾيعل ؼا صعا ؾظ و گفث
ی  ضعاويع ضايىاظه... هًؿلث نىهؽ هاظؼت واالجؽ اؾ فسيی و فسيی اقث... ایى ضايه ؼا بؽکث ظهع

 ...«نما ؼا ؼزمث کًع

اؾ الله بطىاه که هؽافمث نما ؼا ظؼ بههث يصیب ها : کهیع گفث ظؼ ایى زاو، ام ػماؼه که ظؼظ هی
 ...«يهیًاو هى ظؼ بههث بگؽظاو آياو ؼا هن... یا الله»: فؽهىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ... کًع
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 !ظیگؽ بؽاین ههن يیكث که ظؼ ظيیا چه به هى بؽقع: اها ػماؼه که چًیى نًیع گفث

به ؼاقث و چپ يًگؽیكحن هگؽ آيکه ام »: گفث ی يبؽظ ازع هی بؼعها ظؼباؼه ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
 ...«ظخًگی ظیعم که ظؼ ظفاع اؾ هى هی ػماؼه ؼا هی

ظايكث که ... اها ضعاويع اؾ او ضهًىظ گؽظیع... آؼی ام ػماؼه ظواؾظه ؾضن بؽظانث و ظقحم لؽغ نع
اها هًگاهی که ... ال جسل کًع و فؽؾيعايم ؼا جؽبیث کًع ی اصلی او ایى اقث که ظؼ ضايه وظیفه

ه یاؼی ظیى نحافحه جؽ با هاو ضىظ ب ظايكث ایى ظیى يیاؾ به او ظاؼظ به یاؼی آو نحافث چًايکه پیم
 ...بىظ

اها ... همچًیى هؽظه اصل بؽ ایى اقث که ظؼ بیؽوو اؾ ضايه ؾزمث بکهع و ظاضل ضايه آقىظه بانع
ظوضث و لباقم ؼا  گاه کفم ضىظ ؼا هی ـ صلی الله ػلیه وقلن ـؼقىو ضعا ... نىظ گاه به ایى لاػعه ػمل يمی

 ...ظاظ ال ؼا یاؼی هی ؾظ و ضايىاظه وصله هی

*  *   *

 ...هؽ چه یی ؾو پؽوؼظگاؼل ؼا بیهحؽ بهًاقع، بیهحؽ جمىای او ؼا پیهه ضىاهع کؽظ

 ...و اگؽ گًاهی هؽجکب نىظ به قىی پؽوؼظگاؼ ضىظ بؽضىاهع گهث

ها ؼا بؽای ایى جؽک ضىاهع کؽظ که ظؼ زالی به ظیعاؼ پؽوؼظگاؼل  اؾ ػالبث گًاه ضىاهع جؽقیع و لػت
 ...ؼوظ که اؾ او ضهًىظ اقث

ی بًعگايم ناظ  چؽا که او اؾ جىبه... ظاويع يیؿ گًاه او ؼا ضىاهع بطهیع و ػیبم ؼا ضىاهع پىنايعو ش
 ...نىظ هی

ی  کؽظ ظچاؼ وقىقه ؾيی اؾ ؾياو صسابه که هحاهل بىظ و ظؼ هعیًه ؾيعگی هی: ظؼ صسیسیى آهعه
همچًاو نیؽاو آو . ..و نیؽاو قىهیى آياو بىظ... نیؽاو نع و او ؼا فؽیفث جا با هؽظی ضلىت يمىظ
 ...ظو ؼا بؽای یکعیگؽ ؾیًث ظاظ که ظؼ ؾيا والغ نعيع

 ...هًگاهی که نیؽاو کاؼ ضىظ ؼا کؽظ آياو ؼا جؽک گفث
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ال جًگ نع و گًاهم او ؼا به هساصؽه ظؼ آوؼظ  يمىظ و ؾيعگی هساقبهآو ؾو گؽیكث و يفف ضىظ ؼا 
 ...جا خایی که للبم قىضث

آهع و ظؼ بؽابؽل ایكحاظ و اؾ آجم ظؼوو ضىظ نکایث به يؿظ  الله ػلیه وقلن ـ ـ صلیها  پف به يؿظ پؿنی للب
 :او بؽظ و گفث

 ...هؽا پاک کى... ام ؾيا کؽظه... ای ؼقىو ضعا

هؽا پاک ... ام ؾيا کؽظه... ای ؼقىو ضعا: ؾو اؾ قىی ظیگؽ آهع و گفث... پیاهبؽ اؾ او ؼوی گؽظايع
 ...کى

 ...اؾ وی ؼوی گؽظايع، چه بكا بؽگؽظظ و هیاو ضىظ و ضعاويع جىبه کًع وقلن ــ صلی الله ػلیه باؾ ؼقىو ضعا 

 ...اها يحىايكث ؼالث بیاوؼظ... کؽظ ظؼ زالی که گًاه للب او ؼا پاؼه پاؼه هی... آو ؾو بیؽوو ؼفث

: ظؼ هدلف ضىظ يهكحه بىظ که آو ؾو باؼ ظیگؽ آهع و گفث ـ صلی الله ػلیه وقلن ـفؽظای آو ؼوؾ پیاهبؽ ضعا 
 ...هؽا پاک کى... ای پیاهبؽ ضعا

ای : اها آو ؾو آجم ظؼوو ضىظ ؼا فؽیاظ ؾظ و گفث... باؾ اؾ وی ؼوی گؽظايع ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ ضعا 
 ...ام هى اؾ ؾيا زاهلهضىاهی هؽا يیؿ هايًع هاػؿ باؾ گؽظايی؟ به ضعا قىگًع  نایع هی... ؼقىو ضعا

 ...به ظيیا آوؼی[ فؽؾيعت ؼا]بؽو جا ... االو يه: به او ؼو کؽظ و گفث ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 

های ضىظ ؼا به قطحی اؾ هن  گام... ال ؼا ظؼ پیم گؽفث آو ؾو اؾ هكدع بیؽوو آهع و ؼاه ضايه
نعه بىظ و چهمايم به انی هایم بؿؼگ بىظ و بعيم اؾ نعت غن ظؼیف  غصه... ظانث بؽهی

 ...يهكحه بىظ

 ...هایی پی ظؼ پی ظؼظها و غصه... نمؽظ ها و ؼوؾها ؼا هی ؼفث ظؼ زالی که قاػث

 ...يه هاه گػنث و کىظک ضىظ ؼا به ظيیا آوؼظ

: آهع و گفث ـ صلی الله ػلیه وقلن ـای پیچیعه بىظ به يؿظ ؼقىو ضعا  پف اؾ آو ظؼ زالی که کىظک ؼا ظؼ پاؼچه
 ...اکًىو هؽا پاک کى... ام و هماو کىظک اقث که به ظيیایم آوؼظهای
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و به کىظکم که هًىؾ نیؽضىاؼه ... يگاهی به او ايعاضث که ضكحه و بیماؼ بىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
 ...«ال جمام نىظ ضىاؼگی بؽو و او ؼا نیؽ ظه جا آيکه ظوؼ نیؽ»: پف ضؽاب به او فؽهىظ... بىظ

 ...ظو قالی که با کىظک ظلبًعل ؾيعگی کؽظ... ظو قاو کاهل گػنث ؾو ؼفث و

 ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپف اؾ آيکه ظوؼاو نیؽضىاؼگی کىظک به پایاو ؼقیع وی ؼا بؽظانث و به يؿظ ؼقىو ضعا 
ام  اؾ نیؽل گؽفحه... ایى اقث ای پیاهبؽ ضعا: ؼفث ظؼ زالی که کىظکم ياو به ظقث ظانث و گفث

 ...اکًىو هؽا پاک کى... ضىؼظ هی و ظاؼظ غػا

ای جا قیًه  کىظک ؼا به یکی اؾ هكلماياو ظاظ، قپف ظقحىؼ ظاظ جا بؽایم چاله ـ صلی الله ػلیه وقلن ـپیاهبؽ 
 ...بکًًع و ظقحىؼ ظاظ او ؼا جا هؽگ ؼخن کًًع

 ...و آو ؾو خاو به خاو آفؽیى جكلین کؽظ

ای  جىبه»: بؽ وی يماؾ گؿاؼظ و فؽهىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـا اها او ؼا غكل کؽظيع و کفى يمىظيع و ؼقىو ضع
 ...«کؽظ که بؽای هفحاظ جى اؾ اهل هعیًه کافی اقث

 ...جىايكث کاؼی کًع؟ خاو ضىظ ؼا ظؼ ؼاه پاک نعو ظاظ آیا بهحؽ اؾ ایى هی

ت و ظؼ ی پؽوؼظگاؼ ؼا بؽظال ظؼقث اقث که ظؼ ؾيا افحاظ و پؽظه... اها ضىل به زالم... ظؼگػنث
 ...ها هايع ها ؼفث و زكؽت اها لػت... ی گؽاهی و ضعاويع ظايا ظقث به چًیى گًاهی ؾظ بؽابؽ هسئکه

 ...ظهًع ايع ػلیه او نهاظت هی ؼوؾی ؼا به یاظ آوؼظ که اػعای بعو ضىظل که اؾ ؾيا لػت بؽظه

او ظؼ آجم آویؿاو یاظ آوؼظ که ؾياکاؼ ؼا بهؼوؾی ... گؽهای آجم و ػػاب ضعاويع ؼا به یاظ آوؼظ
و همیًکه کكی اؾ آياو الحماـ کًع فؽنحگاو ... ضىؼيع آهًیى جاؾیايه هی یها نىيع و با نسق هی
کؽظی و ضعاويع ؼا ظؼ يظؽ  ضًعیعی؟ ولحی ناظی هی هایث کدا بىظ ولحی هی ایى الحماـ: گىیًع هی

 !کهیعی؟ گؽفحی و اؾ او ضدالث يمی يمی

.. ای اهث هسمع»: بؽای هؽظم ضؽبه گفث و فؽهىظ صلی الله ػلیه وقلن ـ ـظؼ صسیسیى آهعه که ؼقىو ضعا 
ای اهث هسمع به ضعا ... ال یا کًیؿل ؾيا کًع جؽ اؾ الله يیكث که بًعه به ضعا قىگًع کكی باغیؽت

 ...«گؽیكحیع ضًعیعیع و بكیاؼ هی ظايكحیع کن هی ظايكحن هی آيچه ؼا هی اگؽقىگًع 
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 ...ناو کافی اقث یی اهث جىؾیغ نىظ بؽای همه ای کؽظ که اگؽ هیاو و جىبه

 *  *  *

 ...اهل جىبه و باؾگهث... ؾياو چًیى بىظيع

 ايع؟ چه بكیاؼيع آيايی که ظؼ گًاه افحاظه... اها ؾياو اهؽوؾ ؼا ببیى

هایم  زحی نیؽاو چًاو ظوؼ بؽضی اؾ آياو خىالو ظاظه که اؾ اقسم ضاؼخم يمىظه و به ػباظت بث
پیماو هیاو »: فؽهایع هی ـ صلی الله ػلیه وقلن ـظؼ زالی که پیاهبؽ ضعا ... ل ؼا جؽک گفحه اقثکهايعه و يماؾ

 ...«ها و آياو يماؾ اقث، پف هؽکه آو ؼا جؽک گىیع کافؽ نعه اقث

ی ظاقحاو اهل بههث و اهل ظوؾش چه  ی آضؽت و ببیى ضعاويع ظؼباؼه به ضايه... هى به آيدا بیا اهؼمه
 ...فؽهایع هی

ی کكايی اؾ اهل  ايع ظؼباؼه های آو يهكحه و بؽ جطث ظزالی که اهل بههث ظؼ ياؾ و يؼمث هكحى ظؼ
هسئکه آياو ؼا ... پؽقًع که ظؼ ظيیا با آياو ظوقث بىظيع که اکًىو ظؼ چه زالی هكحًع هؼصیث هی

یى به ؾيدیؽ ضىؼيع و همؽاه با نیاغ ها ظؼ آجم ظؼ زاو ػػابًع و اؾ ؾلىم آو هی قاؾيع که آو هؽلغ هی
 ...ايع کهیعه نعه

هؽِک  چه باػث نع به آجم : پؽقًع يگؽيع و هی نىيع و به آياو هی ف هیآيگاه اهل خًث بؽ اهل آجم هُن
 ظؼآییع؟

 :فؽهایع ضعاويع هحؼاو هی

 18چ   جخ مح جح مج حج  يث ىث مث  جث يت ىت مت  خت  حت جت يب ىب     مب خب حب    جب چ

ی ]ها  ظؼ باؽ( ۳۹)یاؼاو ظقث ؼاقث  هگؽ( ۳۸)کف ظؼ گؽوه کاؼی اقث که ايدام ظاظه  هؽ»
 «چه چیؿ نما ؼا به آجم ظؼآوؼظ؟( ۴۱)ی هدؽهاو  ظؼباؼه( ۴۰)پؽقًع  اؾ یکعیگؽ هی[ بههث

                                                           

 ۴۲-۳۸: ـ هعثؽ18
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چهاؼ قبب ؼا بؽای خهًمی نعو ضىظ غکؽ ... آؼی چه چیؿی نما ؼا خهًمی کؽظ؟ پاقطهاو ؼا بهًى
 :کؽظيع

 «اؾ يماؾگؿاؼاو يبىظین»: يطكث

 «ظاظین غػا يمیو هكحمًعاو ؼا »: ظوم

ظايع ها يیؿ ايدام  هؽ کاؼی ؼا که هؽظم ايدام هی... «ؼفحین فؽو هی[ ظؼ باؼل]با باؼل گؽایاو، »: قىم
... کؽظین کؽظيع ها يیؿ گًاه هی اگؽ گًاه هی... نعین يماؾ هی نعيع ها يیؿ بی يماؾ هی اگؽ بی... ظاظین هی

کؽظيع ها يیؿ  اگؽ ظضايیات هصؽف هی... ؼظینک قپؽظيع ها يیؿ چًیى هی ها گىل هی اگؽ به جؽايه
اگؽ ظؼ زك پعؼ و ... ضىابیعین ضىايعيع ها يیؿ هی ضىابیعيع و يماؾ يمی و اگؽ هی... کؽظین هصؽف هی

 ...ؼفحین همؽاه با آياو ظؼ باؼل فؽو هی... کؽظین کؽظيع ها يیؿ بعی هی هاظؼ بعی هی

 ...به آو چًاو ایمايی يعانحین که ها ؼا اؾ گًاه باؾ ظاؼظ... «ايگانحین و ؼوؾ خؿا ؼا ظؼوؽ هی»: و چهاؼم

 ...«ها ظؼ ؼقیع( هؽگ)جا آيکه یمیى »

 :فؽهایع ضعاويع هحؼاو هی

 19چ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 ...«کًًعگاو هیچ قىظی بؽایهاو يعاؼظ پف نفاػثِک نفاػث»

ػث کًًع جا ی پیاهبؽاو و فؽنحگاو ضعاويع خمغ نىيع و بؽای کافؽ نفا آؼی به ضعا قىگًع اگؽ همه
چؽا که نفاػث بؽای کافؽاو ... ضعاويع او ؼا اؾ آجم بیؽوو آوؼظ، ضعاويع اؾ آياو يطىاهع پػیؽفث

 ...قىظی يعاؼظ

 *  *  *

های ػانمايه و فسها جىقػ نیؽاو به ؼاه ؼغیلث کهیعه  بؽضی اؾ ظضحؽاو با وابكحه نعو به جؽايه
 :فؽهایع ضعاويع هحؼاو هی... نىيع هی

                                                           

 ۴۸: ـ هعثؽ19
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 20چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چ

 ...«يًعک گمؽاهالله  ؼاه اؾ[ ؼا هؽظم] جا ظاؼيعیضؽ ؼا هىظهیب قطى هک ايع یقاوک هؽظم اؾ یبؽش»

نی اؾ اهث هى کكايی ضىاهًع بىظ که  بی»: فؽهىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـو ظؼ صسیر آهعه که ؼقىو ضعا 
 ...«ؾيا و ابؽیهن و ضمؽ و آالت هىقیمی ؼا زسو ضىاهًع نمؽظ

به ؾهیى فؽو )ظؼ ایى اهث ضكف »: فؽهىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـو يؿظ جؽهػی ؼوایث اقث که ؼقىو ضعا 
ؼش ضىاهع ظاظ، و آو هًگاهی اقث که ضمؽ بًىنًع ( جغییؽ ضلمث)و هكص ( قًگباؼاو)و لػف ( ؼفحى

 ...«ضىاو بؽگیؽيع و بؽ آالت هىقیمی بًىاؾيع و ؾياو آواؾه

ايع و بعجؽ هًگاهی اقث که همؽاه با جؽايه و  الت لهى و لؼب زکن يمىظهػلما صؽازحا بؽ جسؽین آ
 ...و وصف ؾیبایی ؾياو بانع ظلعاظگیانؼاؼ زاوی ػهك و 

ؿهاؼ نیؽاو اقث که یاؼاو ؼا با آو به قىی ضىظ هی ضعاويع هحؼاو ... کهايع بلکه هىقیمی هِک
 :فؽهایع هی

 21چ ﮶﮵  ﮴ ﮳﮲  ۓ  ۓ ے ے چ

 «و هؽ کف اؾ آياو ؼا که جىايكحی با آوای ضىظ جسؽیی کى و با قىاؼاو و پیاظگايث بؽ آياو بحاؾ» 

 ...ی آو و وقیله هیؼًی ؼا« ی نیؽاو اقث ؾيا ؼلیه»: گىیع هی ـ ؼظی الله ػًه ـابى هكؼىظ 

آو هن با ... ضىايعيع ها ؼا کًیؿکاو هی ابى هكؼىظ ؾهايی ایى قطى ؼا گفحه که جؽايه... ػدیب اقث
 !ظف و نؼؽ فصیر

ايع و  که يىاها گىياگىو نعه و یاؼاو نیؽاو بكیاؼ نعه گفث چه هی ظیع اگؽ ابى هكؼىظ ظوؼاو ها ؼا هی
 ...ها و هىاپیماها و ظؼ ضهکی و ظؼیا ظؼ اجىهىبیل... ها همه خا هكحًع جؽايه

                                                           

 ۶: ـ لمماو20
 ۶۴: ـ إقؽاء21
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همؽاه يیؿ واؼظ  یها گىنیها و اقباب باؾی کىظکاو و کاهپیىجؽها و  ها و ؾيگ زحی هىقیمی به قاػث
 ...نعه

ای يیكث هگؽ آيکه قطًم ػهك  جؽايه... هىقیمی ؼاهی اقث بؽای گكحؽل فسها و جسؽیی غؽایؿ
 !اقث و ظلعاظگی و قؽگهحگی

 نحى چهن اهؽ کًع؟هِک  ضىايی يكبث به ؾيا ههعاؼ ظهع و به فؽو ای که جؽايه آیا جا به زاو نًیعه

 يع؟وياهىـ هكلماياو و جهىیك به ؼوؾه و يماؾ نب بطىاای ظؼ زفظ  ای که جؽايه یا نًیعه

 !هؽگؿ

 *  *  *

و نایع کاؼ به هصیبحی بؿؼگحؽ ... ضىايًع بیهحؽ آياو به ػهك زؽام و جؼلك للب به غیؽ ضعا فؽا هی
 ...ال به اوقث هايًع ضىظ و نیفحگیبکهع و آو وابكحگی ظضحؽ به ظضحؽی 

ال و  يه، بلکه بؽای ؾیبایی چهؽه... گیؽظ ضىايع و ؼوؾه هی یظاؼظ يه بؽای ایًکه يماؾ نب م ظوقحم هی
 !کهع هایم او ؼا به آجم هی آیع و ضًعه اؾ زؽکات او ضىنم هی! لبطًع هلیسم

 ...گیؽظ يهیًی او ايف هی ايعاؾظ و اؾ هن جبكمم او ؼا به فحًه هی

 ...آیع زحی اگؽ ؾنث بانع ی کاؼهای او ضىنم هی و اؾ همه

کًًع و یا نایع زؽکاجی اؾ ضىظ  ايگاؼی هی ای قهل يكبث به چًیى ظلعاظگی و ؼابؽه بؼعی اؾ ظضحؽها
 ...ای هكحًع يهاو ظهًع که ضىاهاو چًیى ؼابؽه

زحی ... هایهاو ظاؼای يىػی ياؾ و غمؿه اقث ها و ضًعه چه بكیاؼ هكحًع اؾ ایى ظضحؽاو که زؽکث
های  جًگ و ياؾ و ػهىه و ظقث کهیعو یها ػسوه بؽ پىنیعو لباـ... ؼؽؾ زؽف ؾظو و ؼاه ؼفحًهاو

 ...های ػانمايه و هعایای نیؽايی گاه و بىقه و ؼظ و بعو کؽظو ياهه گاه و بی

اها چؽا بؽضی اؾ ظضحؽاو چًیى ؼفحاؼی اؾ ... ها ظیع جىاو ظؼ هعاـ و ظايهگاه گاه چًیى هظاهؽی ؼا هی
 ...ظهًع؟ به قبب ظلعاظگی و ػهك ضىظ يهاو هی
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ی ؾیؽ پا يهاظو فؽؽت اقث و ضؽؽ يؿوو ػػابی ؼا ظؼ پی ظاؼظ که بؽ لىم لىغ ياؾو اها چًیى چیؿ
 ضعاويع با لىم لىغ چه کؽظ؟ هگؽ... نع

 ...هؽظايهاو به هؽظاو پؽظاضحًع و ؾيايهاو به ؾياو

 :ضعاويع هحؼاو ضبؽ ایى فاخؽاو ؼا ظؼ کحاب ضىظ آوؼظه که لىغ به آياو گفث

 22چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ چ

 چیه هک ظینى یم بکهؽت ؼا[ ی]ؾنث اؼک آو ایآ :گفث ضىظ لىم به هک یهًگام[ میفؽقحاظ] ؼا لىغ و»
 «؟اقث يگؽفحه یلیپ نما اؾ آو ظؼ اویخهاو اؾ ـک

 ...ها اؾ خا بؽظانحه نىيع هًگاهی که چًیى نىظ يؿظیی اقث که ؾهیى اؾ هؽ قى کهیعه نىظ و کىه

هایهاو ؼا  چهن: یکدا ياؾو يکؽظه چًاو که بؽ لىم لىغ ياؾو کؽظ ضعاويع ايىاع ػػاب ؼا بؽ هیچ اهحی
ناو ؼا جیؽه قاضث و خبؽئیل ؼا اهؽ کؽظ جا نهؽهایهاو ؼا اؾ ؾهیى بکًع و بؽ آياو  جاؼیی کؽظ و چهؽه

 !هایی اؾ قدیل بؽ آياو ياؾو کؽظ قپف آياو ؼا به ؾهیى فؽو بؽظ و قًگ... بؽػکف کًع

 :فؽهایع ضعاويع هحؼاو هی

 23چ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 فؽو آو بؽ قدیل[ يىع] اؾ ییها پاؼه قًگ و میؼظک ؾبؽ و ؼیؾ ؼا[ نهؽ] آو ،آهع ها فؽهاوِک  چىو پف»
 ...«میضثیؼ

 ...ای نعيع بؽای خهايیاو و ايعؼؾی بؽای هحمیاو و جًبیهی بؽای هدؽهاو و ایًگىيه يهايه

 ...ای اقث بؽای اهل ضؽظ و ظؼ ایى آیه

 ...و هؽ چه ظانحًع بؽایهاو قىظی يعانث... گؽفحاؼ ػػاب نعيع که ظؼ ضىاب بىظيعظؼ زالی 

                                                           

 ۸۰: ـ اػؽاف22
 ۸۲: ـ هىظ23
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 ...ها گػنث ها هايع و نهىت ها ؼفث و زكؽت لػت

 ...کمی لػت بؽظيع و بكیاؼ ػػاب کهیعيع

 ...و به خای انی، ضىو گؽیكحًع... نعيع اها به ضعا قىگًع ایى پهیمايی هیچ قىظی يعاؼظ پهیماو

و آياو ظؼ ... کهع ناو نؼله هی قىؾايع، و اؾ ظهاو و بیًی هایهاو ؼا هی بیًی که آجم چهؽهاگؽ آياو ؼا ب
 ..کهًع های زمین ؼا باال هی های ظوؾش خام ؼبمه

بچهیع آيچه ؼا ايدام : گىیًع نىيع به آياو هی هایهاو به ؾهیى کهیعه هی و ظؼ زالی که بؽ چهؽه
 :ظاظیع هی

 24چ ٿ      ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ چ

ظاظیع  به آو واؼظ نىیع، پف صبؽ کًیع یا صبؽ يکًیع بؽایحاو یکی اقثه همايا بؽای آيچه ايدام هی»
 ...«نىیع خؿا ظاظه هی

 ...و چًیى ػػابی اؾ قحمگؽاو ظوؼ يیكث

بیهحؽیى چیؿی که اؾ »: با قًع صسیر ؼوایث اقث که فؽهىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـهمچًیى اؾ ؼقىو ضعا 
 25«بؽ اهحن بین ظاؼم کاؼ لىم لىغ اقثآو 

ضعاويع لؼًث کًع کكايی ؼا که کاؼ لىم لىغ »: و يؿظ ابى زباو با قًع صسیر ؼوایث اقث که فؽهىظ
ضعاويع لؼًث کًع ... ضعاويع لؼًث کًع کكايی ؼا که کاؼ لىم لىغ ؼا ايدام ظهًع... ؼا ايدام ظهًع

 ...«کكايی ؼا که کاؼ لىم لىغ ؼا ايدام ظهًع

هؽ کف »: ؼوایث اقث که فؽهىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـظؼ هكًع اهام ازمع با قًع صسیر اؾ ؼقىو ضعا  و
 ...«بکهیعه فاػل و هفؼىو ؼا ،ظهع ؼا که ظیعیع ػمل لىم لىغ ؼا ايدام هی

                                                           

 ۱۶: ـ ؼىؼ24
 .ـ به ؼوایث جؽهػی25
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 ،کاؼ نطص لىاغ: گىیع ؾظيع و ابى ػباـ ـ ؼظی الله ػًهما ـ هی صسابه چًیى کكايی ؼا آجم هی
 ...نىظ وبه اؾ ظيیا ؼفث ظؼ لبؽ ضىظ به صىؼت ضىک هكص هیاگؽ بعوو ت

ؼوی يمىظه و ظچاؼ چًیى کاؼی نعه بایع فىؼا جىبه و اقحغفاؼ يمایع و  اها کكی که بؽ يفف ضىظ ؾیاظه
 ...به قىی آو ػؿیؿ غفاؼ باؾگؽظظ

    ﮹   ﮸  ﮷  ﮶ ﮴﮵  ﮳   ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ

             ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ 

 26چ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ      

 لثیزك ظؼ هظیههى ظیيىم الله ؼزمث اؾ ظیا ظانحه ؼوا یؼو اظهیؾ نحىیضى بؽ هک هى بًعگاو یا بگى»
 ػػاب ؼا نما هکآو اؾ لیپ و (۵۳) اقث ههؽباو ی آهؽؾيعه ضىظ او هک آهؽؾظ یم ؼا گًاهاو ی همه الله
 به هکآو اؾ لیپ( ۵۴) ظینى او میجكل و ظیگؽظ باؾ پؽوؼظگاؼجاو یقى به ظیيهى یاؼی گؽیظ و ؼقع ظؼ

 خايب اؾ هک ؼا یؾیچ ویوجؽییو ؼقع ظؼ ػػاب ؼا نما ظیؾو یين زعـ هک یزاو ظؼ و یياگهاو ؼىؼ
 «ظیوک یؼویپ اقث آهعه ياؾو نما یقى به پؽوؼظگاؼجاو

ها ؼا ظوؼ  ها و فیلن ظی ها و قی ػکفهایی ؼا که ظاؼی پاؼه کى و  ها و ياهه نماؼه جلفى... آؼی ضىاهؽم
ثابث کى که ؼاػث ... ثابث کى که هسبث ضعاويع بؽایث بؿؼگحؽ اؾ هؽ ػهك ظیگؽی اقث... بؽیؿ

 ...ظاؼی ضعاويع ؼا بؽ ؼاػث يفف و نیؽاو همعم هی

 *  *  *

وظ ؼوی ظؼ آؼایم اقث جا خایی که بؽضی ش های پیؽوی اؾ هىای يفف و نیؽاو، ؾیاظه اؾ ظیگؽ ػؽصه
ظهًع، اؾ خمله باؼیی کؽظو ابؽوها با کًعو یا جؽانیعو آو اقث  ؼا ظؼ هؼؽض يفؽیى ضعاويع لؽاؼ هی

 :که ظؼ والغ هسمك نعو وػیع نیؽاو اقث

                                                           

 ۵۵-۵۳: ـ ؾهؽ26
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﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ چ

  ﯁ ﯀ ﮿  ﮾ ﮽ ﮼ ﮻  ﮹﮺﮸ ﮷ ﮶ ﮵ 

 ڭ                

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۇ ڭ ڭ ڭ

 27چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ

 آياو و (۱۱۸) گؽفث بؽضىاهن[ ضىظ یبؽا] ویهغ یبیيص بًعگايث اویم اؾ گماو یب[ و نیؽاو گفث]»
 ؼا ظاهها یگىنها جا ينک یم واظاؼناو و ؼظک ضىاهن ظؼاؾ و ظوؼ یآؼؾوها ظچاؼ و گمؽاه قطث ؼا

 ؼا ؼاویل الله یخا به ـک هؽ و قاؾيع ظگؽگىو ؼا الله ی ظهیآفؽ جا ينک یم واظاؼناو و ظهًع افکل
 و ظهع یم وػعه آياو به ؼاویل[ یآؼ] (۱۱۹) اقث نعه یاؼکآل اویؾ ظقحطىل لؽؼاًا  ؼظیگ ظوقث

 و اقث خهًن گاههاویخا آياو (۱۲۰) ظهع یين وػعه آياو به بیفؽ خؿ و يعکاف یم آؼؾوها ظؼ ؼا آياو
 ظؼ ؼا آياو یؾوظ به ايع ؼظهک قحهینا یاؼهاک و آوؼظه هاویا هک یقاوک (۱۲۱) يعاؼيع یؾیگؽ ؼاه آو اؾ

 الله ی وػعه هخاوظايًع آو ظؼ نهیهن ،میظؼآوؼ اقث ؼواو يهؽها آو[ ظؼضحاو] ؼیؾ اؾ هک ییها بىقحاو
 «؟اقث ؼاقحگىجؽ الله اؾ قطى ظؼ یـک چه و اقث ؼاقث

يؿظ ابىظاووظ و ظیگؽاو اؾ ابى ... باؼیی کؽظو ابؽو یؼًی لؽاؼ ظاظو ضىظ ظؼ هؼؽض يفؽیى ضعاويع
کًًع  ؾيايی ؼا که ضالکىبی هی ـ صلی الله ػلیه وقلن ـؼقىو ضعا »: ؼوایث اقث که فؽهىظ ـ ؼظی الله ػًه ـهكؼىظ 

کًًع و ؾيايی که ایى کاؼ ؼا  اؼیی هیظهًع، و ؾيايی که ابؽو ب و ؾيايی که ایى کاؼ بؽای بؽایهاو ايدام هی
 ...«ظهًع، يفؽیى کؽظه اقث کكايی که ضلمث ضعاويع ؼا جغییؽ هی هظهًع بؽایهاو ايدام هی

کًی که جى ؼا ظؼ هؼؽض يفؽیى ضعاويع لؽاؼ ظهع؟ ظؼ زالی که ظؼ يماؾ و  چؽىؼ کاؼی هی! قبساو الله
؟ آیا ایى به هؼًای جًالط کؽظاؼ و گفحاؼ جى ضىاهی ضاؼج اؾ يماؾ اؾ ضعاويع هغفؽت و ؼزمث او ؼا هی

 يیكث؟

                                                           

 ۱۲۲-۱۱۸: يكاءـ 27
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کًی که جى ؼا اؾ ؼزمث ضعاويع ؼؽظ  ضىاهی ولی اؾ قىی ظیگؽ کاؼی هی اؾ ضعاويع ؼزمث هی
 !کًع؟ هی

 !ػدیب اقث

جىاين بیم اؾ بیكث فحىا ؼا ظؼ جسؽین چًیى  ايع و هی فحىا به جسؽین چًیى کاؼی ظاظه ؼّبايیػلمای 
 ...کاؼی غکؽ کًن

بًابؽایى بعاو که یکی اؾ هؼايی ایماو جى ایى اقث که ظؼ آيچه ضعاويع اهؽ يمىظه و ظؼ آيچه يهی کؽظه 
 ...هؽیغ او بانی

ی نبیه قاؾظ می جهبیه ضىظ به ؾياو کافؽ اقث و هؽ کف ضىظل ؼا به لى اؾ قىی ظیگؽ يمص اؾ خمله
 :فؽهایع اؾ آياو اقث و ضعاويع هحؼاو هی

 28چ ىئ ېئ ېئ ېئ چ

 ...«هسهىؼ يماییع[ به قىی خهًن] ؼا ا که قحن وؼؾیعيع و هن ؼظیفايهاوکكايی ؼ»

و هؽ کف گؽوهی ؼا ظوقث  ،یؼًی هن ؼظیفاو و نبیهاو و يظیؽايهاو ؼا همؽاه با آياو زهؽ يماییع
 ...بعاؼظ همؽاه با آياو هسهىؼ ضىاهع نع

 ...ها ایى کاؼ ؼا ايدام هی ظهًع يگى ضیلی

 آیا جى هن بث ضىاهی پؽقحیع؟پؽقحًع،  ها هن بث هی ضیلی

 کًی؟ کًًع، جى هن چًیى هی ها به ضىظ صلیب آویؿاو هی ضیلی

ؾیاظ بىظو گًاهکاؼاو جى ؼا يؿظ ضعاويع هؼػوؼ يطىاهع کؽظ، چؽا که جى جًها هكئىو کاؼهایی هكحی که 
 ...ای ضىظت ايدام ظاظه

                                                           

 ۲۲: ـ صافات28
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آهعی به جًهایی ضىاهی هؽظ و ؼوؾ  همايؽىؼ که ظؼ پهث پعؼ و ظؼ نکن هاظؼ جًها بىظی و جًها به ظيیا
لیاهث يیؿ به جًهایی بؽايگیطحه ضىاهی نع و به جًهایی بؽ صؽاغ لعم ضىاهی گػانث و به جًهایی 

ی اػمالث ؼا به ظقث ضىاهی گؽفث و به جًهایی ظؼ بؽابؽ ضعاويع هىؼظ پؽقم لؽاؼ ضىاهی  ياهه
 ...گؽفث

 :فؽهایع ضعاويع هحؼاو هی

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ

 29چ ىئ مئ حئ

 زكاب به ؼا آيها ياًا یقی و (۹۳) ظیآ یين ؼزماو یقى به واؼ بًعه خؿ اقث ویؾم و آقمايها ظؼ هک هؽ»
 «آهع ضىاهًع او یقى به جًها آيها ی همه اهثیق ؼوؾ و (۹۴) اقث ؼظهک نماؼه ظلث به و آوؼظه

 *  *  *

کًن که اهیعواؼم به للبث ؼاه  ظؼِک گىنث ؾهؿهه هی ایى قطًاو ؼا... ای هؽواؼیع پًهاو... ظؼ پایاو
 ...یابع

بكیاؼ بىظو آيايی که ظؼ اهؽ زداب و ؼوابػ با پكؽاو و ػهك و ... بكیاؼ بىظو گًاهکاؼاو فؽیبث يعهع
ظضحؽايی که ... ها هكحًع فؽیبث يعهع کًًع و جًها به فکؽ فیلن ايگاؼی هی ظلعاظگی و ايدام زؽام قهل

ؾهايی که ... کًین ای پؽ اؾ فحًه ؾيعگی هی چؽا که ها ظؼ ؾهايه... کًًع ی هیبی هیچ هعفی ؾيعگ
 ...نماؼ اقث هایم بی هسًث

کًًع یا به قىی هاو زؽام فؽا  هایی که ايدام فسها ؼا آقاو هی فحًه... های گىل های چهن و فحًه فحًه
 ...ضىايًع هی

ظؼ پف »: فؽهایع ال هی ظؼباؼه صلی الله ػلیه وقلن ــ جا خایی که زاو ها به آو ؾهايی نبیه اقث که پیاهبؽ 
کكی که ظؼ آو ... که صبؽ ظؼ آو هايًع گؽفحى اضگؽ به ظقث اقث... نما ؼوؾهای صبؽ ضىاهع آهع

                                                           

 ۹۵-۹۳: ـ هؽین29
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ظوؼاو ػمل يیی ايدام ظهع همايًع پًداه جى اؾ نما که ػملی هايًع آياو ايدام بعهع اخؽ ضىاهع 
 ...30«يه پًداه جى اؾ نما»: فؽهىظ پًداه جى اؾ آياو؟: اصساب گفحًع« بؽظ

او هیاو ... یابع اخؽ ػاهسو ظؼ آضؽ ؾهاو بیهحؽ اقث چؽا که بؽای ايدام ػمل يیی یاؼ و یاوؼی يمی
به ... ظهع ظهًع و او گىل يمی ها گىل هی آياو به جؽايه... غؽیب اقث... گًاهکاؼاو غؽیب اقث

 ...افحًع و وی بؽ جىزیع اقث و نؽک هیآياو ظؼ قسؽ ... کًع کًًع و او يمی زؽام يگاه هی

اقسم غؽیبايه آغاؾ نع و ظوباؼه همايًع »: فؽهىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـيؿظ هكلن ؼوایث اقث که ؼقىو ضعا 
 ...«آغاؾِک ضىظ غؽیب ضىاهع نع، پف ضىل به زاو غؽیباو

ؾهايی بؽ نما يطىاهع گػنث »: ؼوایث اقث که فؽهىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـو يؿظ بطاؼی اؾ ؼقىو ضعا 
 ...«هگؽ آيکه پف اؾ آو بعجؽ اؾ آو اقث جا ولحی که به ظیعاؼ پؽوؼظگاؼجاو بهحابیع

ضعاويع ػؿوخل »: فؽهىظ ـ صلی الله ػلیه وقلن ـهمچًیى بؿاؼ با قًع زكى ؼوایث کؽظه که پیاهبؽ ضعا 
اگؽ ظؼ ظيیا ضىظ ؼا اؾ : کًن ام یکدا يمی يیث ؼا بؽای بًعهلكن به ػؿجن که ظو جؽـ و ظو ام: فؽهایع هی

هى ایمى ظايكث ؼوؾ لیاهث او ؼا به جؽـ ضىاهن ايعاضث و اگؽ ظؼ ظيیا اؾ هى جؽقیع ظؼ آضؽت او ؼا 
 ...«اهًیث ضىاهن ظاظ

هؽ کف ظؼ ظيیا جؽقاو بىظ و ضعاويع ؼا بؿؼگ ظانث، ظؼ ؼوؾ لیاهث به اهًیث و آؼاهم ضىاهع ... آؼی
ناو  کكايی که ضعاويع ظؼباؼه... ؼقیع و اؾ ظیعاؼ ضعاويع ناظ ضىاهع نع و اؾ اهل بههث ضىاهع بىظ

 :فؽهایع هی

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ

 31چ  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې

                                                           

 .ـ به ؼوایث جؽهػی و زاکن و ظیگؽاو با قًع زكى30
 ۲۸-۲۵: ـ ؼىؼ31
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ی  ضايىاظهها پیم ظؼ هیاو : گىیًع هی( ۲۵)و بؽضی اؾ آياو ؼو به بؽضی ظیگؽ کًًع و اؾ هن پؽقًع »
ها اؾ ( ۳۷)پف الله بؽ ها هًث يهاظ و ها ؼا اؾ ػػاب گؽم هؽگباؼ زفظ کؽظ ( ۲۶)ضىظ بیمًاک بىظین 

 ...«ضىايعین که او هماو يیکىکاؼ ههؽباو اقث پیم او ؼا هی

آوؼيع و جًها فکؽ و غکؽناو نهىت نکن و ؾیؽ نکن اقث و ضىظ ؼا  اها کكايی که به گًاهاو ؼوی هی
 :ظايًع ظؼ آضؽت ظؼ جؽـ و وزهث ضىاهًع بىظ هاو هیاؾ ػػاب ظؼ ا

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې چ

 32چ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ

به آياو ضىاهع ؼقیع و کكايی [ خؿای آو]ايع ظؼ هؽاقًع و  بیًی که اؾ آيچه ايدام ظاظه قحمگؽاو ؼا هی»
آيچه ؼا بطىاهًع يؿظ . هكحًعهای بههث  که ایماو آوؼظيع و کاؼهای يیی ايدام ظاظيع ظؼ باؽ

 ...«ایى اقث هماو فعل بف بؿؼگ. پؽوؼظگاؼناو ظاؼيع

 ...جى بؽ زمی آنکاؼ هكحی... پف بؽ الله جىکل کى

ايع و به کمیِک ثابث لعهاو جىخه يکى و اؾ کمی ؼهؽواو  به جؼعاظ بكیاؼ ؾياو و ظضحؽايی که قمىغ کؽظه
 ...ظلحًگ يهى

 *  *  *

ؼا با زفظ و ػًایث ضىظ ظؼ اهاو ظاؼظ و جى ؼا اؾ ؾياو هىهى و هحمی و ظػىجگؽ و اؾ ضعاويع ضىاهاين جى 
 ...اهل ػمل لؽاؼ ظهع

زحی اگؽ به يصیسث هى گىل يعهی باؾ هن ضىاهؽ هى هكحی و بؽایث ضىاهاو ضیؽ هكحن و 
 ...همچًاو بؽایث ظؼ ظو نب و اؼؽاف ؼوؾ ظػا ضىاهن کؽظ

ظقث يطىاهن کهیع چؽا که هؽمئًن ؼوؾی به ؼاه  هؽگؿ اؾ ضیؽضىاهی و يصیسث و زمایث جى
 ...صسیر باؾ ضىاهی گهث

                                                           

 ۲۲: ـ نىؼی32
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اهیع و آؼؾوین ایى اقث که جسل ها بؽایث به هعؼ يطىاهع ؼفث و جىفیك و یاؼی يیكث خؿ اؾ قىی 
 ...الله و قسم و ؼزمث و بؽکث الله بؽ جى باظ

یفی  محمد به عبدالرحمه العر
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